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  تقدمي
نصت اتفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية، اليت وقعت عليها حىت اآلن مثان وأربعون دولة إسالمية، يف 
مادا الثانية على تكليف البنك مسؤولية القيام بالبحوث والدراسات اليت متكن من جعل النشاطات االقتصادية 

ريعة اإلسالمية السمحة وتوفري التدريب للموظفني الدول األعضاء متوافقة مع أحكام الشيف واملالية واملصرفية 
املهنيني وتنمية قدرام يف جمال االقتصاد اإلسالمي تلبية الحتياجات هيئات البحوث واهليئات االقتصادية اليت 

ونصت كذلك على تدريب املوظفني العاملني يف األنشطة التنموية يف . تقوم حسب أحكام الشريعة الغراء
  . بالبنكالدول األعضاء 

لقد تضمن اإلسالم نظاما اقتصاديا وماليا متكامال يتالءم مع الفطرة اإلنسانية يف كل أحواهلا ومجيع 
وحيتاج هذا النظام إىل جهود بشرية متواصلة وتعاون بناء بني العلماء والباحثني واحملققني . ظروفها وعصورها

اغتها بصورة تالئم الوقائع االقتصادية واملالية يف الستخراج كنوزه، واستنباط قواعده وأحكامه، وجالئها وصي
ومن هنا كانت احلاجة ماسة إىل عقد الندوات العلمية وكتابة األحباث واملؤلفات من أجل تقدمي . كل عصر

صياغة معاصرة للنظام االقتصادي واملايل اإلسالمي، مما يساعد على قيام تطبيقات عملية مستمدة من أحكام 
  .ية السمحةشريعتنا اإلسالم

 دعا إىل عقد ندوة علمية حول السياسة –وإسهاما من املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب يف هذا اال 
ولقد عقدت الندوة يف مدينة سطيف اجلزائرية، وذلك . االقتصادية يف إطار النظام االقتصادي اإلسالمي

ريب واملعهد العايل للعلوم االقتصادية يف بالتعاون ما بني قسم البحوث يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتد
 من ذي القعدة ٦ شوال إىل ٢٩وقد امتدت الندوة على مدى أسبوع من . جامعة سطيف يف اجلزائر

  ). م١٩٩١ مايو – ٢٠ – ١٤(هـ ١٤١١
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وقد عاجلت الندوة مسائل عامة مشلت السياسات النقدية واملالية من منظور إسالمي، وسياسات العمالة 
  .ل والزكاة ونظم التوزيع اإلسالمية، فضال عن اخللفية العامة عن االقتصاد اإلسالمي وأبعادهوالتشغي

ويسر املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب أن يقدم يف هذا الكتاب خمتارات من األحباث واألوراق اليت 
جيعل هذا الكتاب إسهاما قدمت يف الندوة، بعد أن قام بتحريرها الدكتور منذر قحف، داعيا املوىل القدير أن 

  .يف إثراء النظر االقتصادي اإلسالمي والتعريف بالسياسات االقتصادية يف إطار النظام االقتصادي اإلسالمي
  واهللا هو املوفق واهلادي إىل سواء السبيل،،،،،،،،،،

  مدير املعهد
  معبد اجلارحي. د
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  مقدمة
اإلسالمي للتنمية، بالتعاون مع املعهد العايل للعلوم عقد املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك 

وكان . االقتصادية جبامعة سطيف يف اجلزائر، ندوة حول السياسة االقتصادية يف إطار االقتصاد اإلسالمي
اهلدف من الندوة تقدمي دراسات وحبوث يف اجلوانب التطبيقية من االقتصاد اإلسالمي، إضافة إىل التعريف العام 

  .لنظام االقتصادي اإلسالمي، ومبادئه العامة، وأبعاده، ومنطلقاته واألسس الشرعية اليت يقوم عليهامبعامل ا
إىل يوم ) م١٤/٥/١٩٩١(هـ ٢٩/١٠/١٤١١وقد استمرت الندوة مدة أسبوع كامل من يوم الثالثاء 

سالمي ، وشارك فيها عدد من احملاضرين من كل من املعهد اإل)م٢٠/٥/١٩٩١(هـ ٦/١١/١٤١١االثنني 
للبحوث والتدريب، التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة، واملعهد العايل للعلوم االقتصادية يف جامعة سطيف 
باجلزائر، وشارك كذلك عدد من األساتذة احملاضرين من اململكة العربية السعودية ومصر واألردن واملغرب، 

  . ائر العاصمة، وجامعة األمري عبد القادر يف قسنطينةإضافة إىل مشاركات أساتذة يف جامعة باب الزوار يف اجلز
كما حضر الندوة عدد كبري من طلبة الدراسات اجلامعية العليا يف جامعات سطيف وقسنطينة واجلزائر، 
إضافة إىل مشاركني من دول أخرى، أعضاء يف البنك اإلسالمي للتنمية، منها تونس وليبيا واملغرب وموريتانيا 

  .وغريها
. ضمنت الندوة مثاين عشرة حماضرة مشلت اجلوانب املختلفة لالقتصاد اإلسالمي وأسسه الشرعيةولقد ت

  . أبوابةوقد مت اختيار أربعة عشر موضوعا ليتكون منها هذا الكتاب الذي قسم إىل ثالث
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 :فشمل أربعة فصول حول. تعرض الباب األول للمبادئ العامة املوجهة للساسة االقتصادية يف اإلسالم
املصطلحات أو املفاهيم األساسية يف االقتصاد اإلسالمي، وامللكية وأنواعها مقاصدها يف الشريعة اإلسالمية، 

  .ودور الدولة يف االقتصاد اإلسالمي، ودوافع اإلنتاج وعناصره يف النظام االقتصادي اإلسالمي
فاحتوى على . دي املتعلق بذلكودرس الباب الثاين آلية النشاط يف االقتصاد اإلسالمي والتحليل االقتصا

السوق وتكون األسعار، واحلاجات األساسية يف االقتصاد اإلسالمي، وإيرادات امليزانية : ستة فصول حول
العامة، والسلوك االستهالكي يف اإلسالم، وخصائص العمل املصريف اإلسالمي، والدور االقتصادي للوقف يف 

  .التصور اإلسالمي
خري فقد عنونته السياسات التطبيقية يف االقتصاد اإلسالمي ومشل أربعة فصول أما الباب الثالث واأل

تتحدث عن سياسات التشغيل وتوظيف املوارد، وخطط إعادة توزيع الثروة والدخل يف اإلسالم، والسياسة 
  .املالية وأهدافها ووسائلها يف النظام اإلسالمي، وأخريا اإلنفاق العام وضوابطه يف اإلسالم

 فإنين أتقدم ذا اجلهد املتواضع لعل اهللا سبحانه جيعل فيه ما يعني على جالء جوانب مهمة من وأخريا
  .السياسات االقتصادية واملالية يف اإلسالم

  واهللا من وراء القصد
  احملرر
  منذر قحف. د
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  ــــــــــــــــــ الباب األول ــــــــــــــــ

  

  اساتاملبادئ العامة املوجهة للسي
  االقتصادية اإلسالمية
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                                                                                           الفصل األول

  
  
  
  
  
  

  :االقتصاد اإلسالمي
  فاهيممصطلحات وم

  
  
  
  

  *أنور عبد الكرمي. د

                                     
 .أستاذ االقتصاد يف املعهد العايل لالقتصاد واإلدارة يف جامعة سطيف باجلزائر *
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  توطئة
ا وتكبيل طاقاا، ويقيين اتطوق األمة اإلسالمية يف عصرنا الراهن، أزمة فكرية قاهرة، أدت إىل شل إراد

أنه لن تتمكن هذه األمة، من أن تنهض من كبوا وتسترد دورها احلضاري ما مل تعد إىل منابعها الصافية 
ي منها ما جيدد إرادا، ويشحذ عزميتها، معتمدة على قدراا الذاتية، لتسري يف طريق وأصوهلا اخلالدة، فتستق

تأصيل وتأسيس مناهج ونظريات علمية، يتحقق هلا من جرائها اإلبداع احلضاري واالستقالل الفكري 
  .والثقايف

نية جناية كربى، مزقت لقد جنت علينا دراسة العلوم الغريبة، وخباصة يف ميدان العلوم االجتماعية واإلنسا
 –بنيتنا العقلية، وطمست شخصيتنا ودفعت بنا إىل استمرار التطفل على موائد فكر اآلخرين، حىت أصبحنا 

 بينما حنن يف – مبعظم اجتاهاته ومدارسه – نعرف الكثري عن الفكر االقتصادي للغربيني –باعتبارنا اقتصاديني 
  .إلسالمي، فال نعرف عنه إال النذر اليسري وقد جنهله متاماأشد البعد عن مذهبنا وفكرنا االقتصادي ا

وإذا كان االقتصاديون يف البلدان العربية واإلسالمية، قد نالوا حظا وافرا من املعرفة والدراية باملذاهب 
واملناهج االقتصادية الوضعية، فإن املسؤولية العلمية تقتضي أن يطلعوا على مذهبنا االقتصادي بداعي البحث 
عن احلقيقة واالرتباط ا، بعيدا عن األهواء والرتعات، وذلك ليتمكنوا من الوقوف على مواطن القوة 

 مبذهبنا االقتصادي اإلسالمي، الستجالء – ومبوضوعية –والضعف يف املذاهب االقتصادية الغربية، ومقارنتها 
  .احلقيقة، والتحرر من القيود الفكرية الغازية

 – بفضل اهللا عز وجل –ت الغزو والتضليل الفكري، فقد أخذ االقتصاد اإلسالمي وعلى الرغم من حماوال
 يف العقود األخرية، – وبشدة –ومن خالل جهود الباحثني املخلصني من أبناء هذه األمة يطرح نفسه 

  ويستقطب اهتمامات واسعة النطاق،
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 وأصبحت امللتقيات والندواتات حىت باتت املؤلفات والبحوث يف ميدان االقتصاد اإلسالمي تعد باملئ
االقتصادية اإلسالمية تعقد بكثافة عالية يف شىت أرجاء العامل اإلسالمي، تعززها األصوات اليت باتت ترتفع يف 

  .كل مكان معربة عن عطشها الشديد ملزيد من هذه اجلهود واالهتمامات
اإلسالميني، ونظرائهم العلمانيني، وقد بدا يل من خالل املناقشات، اليت كانت تدور بني االقتصاديني 

وقوع لبس وغموض يف املصطلحات واملفاهيم االقتصادية، مما كان مدعاة لطرح تساؤالت شىت، سواء كانت 
  .تنم عن غائية أو عفوية ساذجة

  :ومن تلك الطروحات املترددة
  هل حيفل اإلسالم بالقضايا؟ -
 وهل هناك علم اقتصاد إسالمي؟ -
 ي باملذاهب والنظريات االقتصادية؟وما شأن الدين اإلسالم -
وإن جاز أن يكون هناك اقتصاد إسالمي، فلم ال يكون وجيوز اقتصاد مسيحي واقتصاد يهودي طاملا  -

 تم الشرائع السماوية بالشؤون االقتصادية؟
 يدل وبشكل جلي أنه التبس على هؤالء فحوى –وغىن عن البيان، أن جمرد طرح هذه التساؤالت 

 ينكرون علينا وجود اقتصاد – عن قصد أو غري قصد –اهيم واملصطلحات االقتصادية حىت باتوا ومضمون املف
إسالمي، ويؤسسون على استنكارهم هذا عدم موضوعية البحث يف ميدان التأسيس والتنظري لعلوم ومناهج 

  .إسالمية نستغين ا عن العلوم واملناهج الغربية
لئك االقتصاديني فحسب، بل تعداه إىل بعض الناشئة املتحمسة ومل يقتصر ذلك اللبس والغموض على أو

لالقتصاد اإلسالمي، حيث كانوا يستعملون يف كتابام تلك املفاهيم االقتصادية بشكل مضطرب أو مشوش، 
  .فتارة يرد مصطلح نظام يف موقع املذهب، أو يشار ملفهوم النظرية للداللة على النظام مما يدل على خلط شديد
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  .ا اخترت هذا املوضوع عله يساهم بإلقاء شعاع من ضوء يبدد الغبش ويزيل الغشاوةوهلذ
ولقد وجدت من املفيد أن أفرد جزءا من البحث للمبادئ العامة والقواعد العملية للنظام االقتصادي 

  :اإلسالمي، وبذلك أخذت هذه الورقة املنهجية اآلتية
  .االقتصاديةالفوارق األساسية بني املفاهيم واملصطلحات  -
 .حتديد اإلطار اهليكلي ملرتكزات االقتصاد اإلسالمي -
 .القواعد العملية للنظام االقتصادي اإلسالمي -
 .خصائص االقتصاد اإلسالمي -

وجتدر اإلشارة إىل أنين سلكت من خالل هذا البحث سبيل املقارنة احملددة بني املفاهيم واملصطلحات اليت 
واملنظور الوضعي، حسبما وجدته ناجعا وجمديا الستجالء الفوارق اجلوهرية تناولتها من املنظور اإلسالمي، 

  بينهما                          .  
  

  .واهللا من وراء القصد
  وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  املبحث األول
  هيم واملصطلحات االقتصاديةاملفا

  :سيتناول هذا البحث الفوارق األساسية بني عدد من املفاهيم واملصطلحات االقتصادية وهي
  .املذهب االقتصادي -
 .علم االقتصاد -
 .القانون االقتصادي -
 .النظرية االقتصادية -
 .السياسة االقتصادية -

  : املذهب االقتصادي-١
رتكز على حتديد القواعد واألصول اليت تنظم احلياة االقتصادية، ميثل املذهب االقتصادي منهجا فكريا، ي

  .وتضع حلوال ملشكالا وفق تصوراا للعدالة االجتماعية
وعلى الرغم، من أن املذاهب االقتصادية، على اختالف ألواا وأشكاهلا تتفق يف أا تبحث يف قضايا 

ضها البعض يف جمموعة اخلصائص الذاتية اليت جتعل لكل أمة اإلنتاج واالستهالك والتوزيع، إال أا تتميز عن بع
مذهبها اخلاص ا، فكما أن لليربالية مذهبها االقتصادي الفردي وللماركسية مذهبها االقتصادي اجلماعي، 

ولطاملا أن «والشتراكية الدولة مذهبها االقتصادي املوجه فإن لألمة اإلسالمية مذهبها االقتصادي اإلسالمي، 
  ي احلالل واحلرام جيسدان القيم واملثل اليت يؤمن اتعبري
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اإلسالم فإنه من الطبيعي أن ننتهي من ذلك إىل اليقني بوجود اقتصاد مذهيب إسالمي، ألن قصة احلالل واحلرام 
 سلوك احلاكم واحملكوم، سلوك البائع –يف اإلسالم، متتد إىل مجيع النشاطات اإلنسانية وألوان السلوك 

  )١(»...ي سلوك املستأجر واألجريواملشتر

وختتلف املذاهب من حيث أهدافها، فاملذهب الفردي يفصل بني اجلانب املادي واجلانب األخالقي، 
وجيعل الفرد حمور اهتماماته، ويرتكز على حرية مطلقة، مما قاد النظم الرأمسالية للوقوع حتت ظلم االستغالل 

ماعي على اعتبارات احلاجة، وجيعل اتمع حمور اهتمامه، متجاهال ووطأة االحتكار، بينما يرتكز املذهب اجل
  .مصلحة الفرد، مما آل إىل شل املبادرات الفردية، وتقييد الطموح واإلبداعات

نتاج للفكر اإلنساين، وتستحوذ قيما نسبية، حيث ال ميكن «وتعترب املذاهب االقتصادية الوضعية أا 
زمان ومكان، فإذا كان الذي ال يصلح ألوروبا اليوم قد ال يصلح هلا إذا ما تقدم االستناد املطلق إليها يف كل 

بينما ينفرد املذهب االقتصادي اإلسالمي بأنه مذهب اقتصادي خالد،  )٢(»الزمن فكيف يصلح لبالد غريها؟
 يتسم بالثبات والشمول والعمومية واإلطالق، وينطبق يف كل عصر ومصر، وميثل جمموعة من األصول

  .االقتصادية املستنبطة من القرآن الكرمي والسنة النبوية، اليت يتوجب على املسلمني االلتزام ا واخلضوع هلا
هو املذهب الذي تتجسد فيه الطريقة «: وقد عرف باقر الصدر املذهب االقتصادي اإلسالمي بقوله

 بينما )٣(» وعلمي اقتصادي وتارخيياإلسالمية يف تنظيم احلياة االقتصادية مبا ميلك من رصيد فكري أخالقي
املذهب الذي يوجه النشاط االقتصادي، وينظمه وفق أصول اإلسالم وسياستها : يعرفه الفنجري بأنه

  .)٤(االقتصادية

                                     
  .م١٨٦٨ بريوت –، اقتصادنا، دار الفكر حممد عمر باقر الصدر.  د)١(
  .٩م، ص١٩٨٩فتحي أمحد عبد الكرمي، وآخرون النظام االقتصادي يف اإلسالم، مكتبة وهبة، القاهرة، .  د)٢(
  .٩حممد باقر الصدر، مرجع سابق ص.  د)٣(
  .٥٥، ص١٩٧٢حممد شوقي الفنجري، املدخل إىل االقتصاد اإلسالمي، دار النهضة العربية، القاهرة .  د)٤(
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ويتميز املذهب االقتصادي يف اإلسالم، عن كافة املذاهب االقتصادية الوضعية بأنه اقتصاد يستمد معامله 
فيما تنحصر مهمة املفكرين االقتصاديني « بني مصلحة الفرد ومصلحة اتمع من لدن حكيم خبري، ويوفق

اإلسالميني يف عملية الكتشاف القواعد الفكرية هلذه املذهب وإبراز مالحمه األصلية ونقله بلغة العصر، بدور 
التكوين واإلبداع املكتشف وليس املبدع، بينما ميارس املفكرون الوضعيون بالنسبة ملذاهبهم االقتصادية عملية 

  .)١(»فيها
 : علم االقتصاد-٢

وير الواقع املعاش، والبحث عن السلوك الفعلي ألفراد اتمع أثناء نحصر اهتمامات علم االقتصاد يف تصت
حتقيق أنسب قدر مستطاع من اإلنتاج املادي املقبول «: ممارسة نشاطام االقتصادية، وتنصب مهمته على

ستغالل األمثل للموارد، وتوزيع هذا اإلنتاج للوصول بالرفاهية اإلنسانية إىل أفضل قدر اجتماعيا، عن طريق اال
  .)٢(»مستطاع

 ى اعتبار أن االقتصاد عل»علم اقتصاد إسالمي«وعلى الرغم من إنكار بعض االقتصاديني ملصطلح 
تهادات املفكرين اإلسالمي ينطوي على خصائص املذهب، إال أن االقتصاد اإلسالمي يف حقيقته يتضمن اج

  .كم اتمع اإلسالميت حتللوصول إىل نظريات وقوانني وتطبيقا
  :)٣( بالظاهرة االقتصادية، اليت تستحوذ على ثالثة أبعاد هيوعلم االقتصاد يف موضوعه، يعىن

  .وميثل القيم اليت يرتكز عليها النشاط االقتصادي: البعد املذهيب -

                                     
  .٣٦٤: باقر الصدر، مرجع سابق ص.  د)١(
االقتصاد اإلسالمي، مفاهيم ومرتكزات، حبوث املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي، جامعة / حممد أمحد صقر.  د)٢(

  .٣٠ – ٢٦م، ص ١٩٨٠امللك عبد العزيز، مكة املكرمة 
  .٢٢ إسالمي ص شوقي أمحد دنيا، النظرية االقتصادية من منظور.  د)٣(



 ٢٤

 .لتعرف على الظاهرة وصوال إىل القوانني االقتصاديةويبدأ من ا: البعد النظري التحليلي -
ويهتم بالتطبيقات والسياسات االقتصادية اليت تتفق مع القواعد والقيم احلاكمة يف : البعد التطبيقي -

 .اتمع
 يهدف لدراسة جهود اإلنسان املوجهة حنو سد حاجاته، فإننا –وحيث إن علم االقتصاد علم إنساين 

ة النسبية  املنظور اإلسالمي تنحصر يف الندروم املشكلة االقتصادية فاملشكلة االقتصادية يفسنتناول حتديد مفه
للموارد الطبيعية وتعدد احلاجات اإلنسانية وجتددها باستمرار، وهذا ما يؤدي إىل عجز الطبيعة عن تلبية تلك 

املاركسي فإن املشكلة تنحصر يف احلاجات، األمر الذي يؤدي على ضرورة االختيار بني البدائل، ويف املنظور 
التناقض بني شكل اإلنتاج وعالقات التوزيع، فإذا ساد التوافق بني شكل اإلنتاج وتلك العالقات فإن ذلك 

  .سيؤدي إىل سيادة االستقرار يف احلياة االقتصادية
وعية، فإذا بلغت أي إن املشكلة االقتصادية ستستمر طاملا أن اتمعات اإلنسانية مل تصل إىل مرحلة الشي

  .هذه املرحلة، فإن اإلنتاج يصبح وفريا ويتمكن عندها أفراد اتمع من احلصول على كامل احتياجام
ويف املنظور اإلسالمي، فإن املشكلة ليست مشكلة الطبيعة أو أشكال اإلنتاج وإن ندرة املوارد ليست 

م ة على املستوى العاملي، على الرغجات اإلنسانيحقيقية فاملوارد تعترب كافية يف هذا الكون لسد مجيع احلا
من وقوع ندرة يف بعض املوارد على املستويات القومية، لكن املشكلة تكمن يف قصور الوسائل املتاحة 

ن استخدامها إلشباع حاجاته، ويف تبديد اإلنسان لتلك املوارد، كلإلنسان عن تسخري املوارد اليت مي
 :  توزيعها فعوامل اإلنتاج ليست نادرة، بدليل قوله تعاىلوالتقصري يف استثمارها، وسور        

          *وقوله أيضا                  

  

                                     
 .٤٩اآلية : سورة القمر *



 ٢٥

  * ،تمع إىل الكسل والبطرإذ إن فيض اخلريات دون سعي ونصب، قد جير أفراد ا ،    

                                    
  . النعم حمدودة رهينة بسعيهم وتسخري الوسائل الالزمة هلا– تبارك وتعاىل –، وهلذا جعل اهللا **

يف املنظور اإلسالمي، يعين ما حيتاجه اإلنسان لإلبقاء على صيانته، وهي كما أن مصطلح احلاجات، 
  .حمدودة، وبينما هو يف املفهوم الغريب يعين الرغبات والشهوات اليت ال حتدها حدود

 يؤخذ عليه عدد من اآلخذ اليت تبعده عن الطابع املوضوعي، ونذكر – يف املنظور الغريب –وعلم االقتصاد 
   :منها
نظريام االقتصادية، صفة الشمول والتعميم واحلتمية واإلطالق، بينما  االقتصاديون الغربيون على ت يطلق-١

  .احلياة يف تطور وتغري مستمر
 ها، ومل يأخذوا بعني االعتبار دوريقصر االقتصاديون الليبرياليون اهتمامام على السلع االقتصادية وحد -٢

 على أساس أا وفرية، كما أن االقتصاديني املاركسيني »رة والضوءكاملاء واهلواء واحلرا«السلع احلرة 
 القيمة النهائية للسلع االقتصادية، على الرغم من أن تلك السلع، سقطون أيضا مسامهة السلع احلرة مني

 .ية كربى بالنسبة لإلنتاجتستحوذ أمه
لندرة ال متثل إال حالة عرضية، تظهر من ينظر الفكر الغريب لعلم االقتصاد، على أنه علم الندرة، رغم أن ا -٣

جراء احنراف سلوك اإلنسان، ومغاالته يف اإلنفاق، كما أن العلم ال يقيم استنتاجاته على أساس االختالل 
 .بل يؤسسها على أساس األوضاع التوازنية

                                     
 .٢اآلية : سورة الفرقان *

 .٢٧اآلية : سورة الشورى **



 ٢٦

على أساس أن العلم جرد العديد من االقتصاديني الليرباليني علم االقتصاد من اجلانب األخالقي والقيمي،  -٤
ال شأن له باجلانب األخالقي، واحلكم على أذواق املستهلكني، رغم أنه ليس صحيحا أن نستخلص 

 .معرفة علمية اقتصادية مبعزل عن القيم واألخالق
 بتحديد االقتصاد، أنه إذا كان األول يعىنونستنتج من خالل إيضاح مفهومي املذهب االقتصادي، وعلم 

دالة، واحلالة اليت جيب أن تسري عليها الفعاليات االقتصادية مبا يضمن حتقيق تلك العدالة، فإن تصوراته حنو الع
وبذلك ميكننا القول إن العلم تبقى أبوابه مشرعة .. الثاين يعين بتفسري الظواهر االقتصادية، ويهتم مبا هو كائن

  .للجميع على حد سواء
   : القانون االقتصادي-٣

شاط االقتصادي يف العصر احلديث، وازدياد خطره، جعلنا إما فرعا جديدا من فروع إن اتساع ميدان الن
، والقوانني االقتصادية تستنبط من خالل البحث عن العالقة السببية للظواهر )١(القانون، هو القانون االقتصادي

 النقود تؤدي إىل ارتفاع احمليطة به، أي العالقة بني الشيء احلادث والشيء املسبب له، فإذا قيل إن كثرة كمية
  .)٢(األسعار، كان ذلك قانونا علميا يطبق يف كل زمان ومكان
  :والقانون االقتصادي، كمصطلح حيمل املضامني اآلتية

احلكم احلقوقي، حيث تتوىل إصدار األوامر والنواهي سلطة مفوضة بذلك، كتحديد األجور، ومنع  -
  .تصدير الرساميل والتأميم

 .تباط القانون بقواعد العدالة، واجلانب القيمي واألخالقيوتعين ار: القاعدة -

                                     
  .٦٤م، ص ١٩٨٦حممد شوقي الفنجري، ذاتية السياسة االقتصادية اإلسالمية، دار ثقيف للنشر، الرياض .  د)١(
، ص ١٩٨٠املصري واللبناين، القاهرة وبريوت، حممد عبد املنعم اجلمال، موسوعة االقتصاد اإلسالمية، دار الكتاب .  د)٢(

١٩.  



 ٢٧

  .ويقصد به العالقة اليت تربط الظواهر، وسبب تكرار تلك العالقات: االرتباط -
وعلى الرغم من أن استنباط القانون االقتصادي، جيب أن يعتمد على األسلوب العلمي، إال أن العديد من 

 من فرضيات سلك، فاالقتصاديون الربيطانيون، اهتموا باستقراء املوجوداملنظرين الغربيني، مل يسلكوا هذا امل
تغري الظروف، فكانت هناك افتراضات كالسيكية مل تنب على أساس سليم ومل تعد كالسيكية قدمية، رغم 

 »ريكاردو«صحيحة، كافتراض أن معدالت األجور ستهبط يف كل مكان إىل أن حتقق العمالة الكاملة كما أن 
 صاحب – افترضا أن الصناعة تقوم على أساس امللكية اخلاصة، واملنافسة احلرة، وأن الرأمسايل »لمي«و 

 يسعى إىل الربح، وهذا ما يضمن استمرار كفاءته، إال أن هذا االفتراض ظهر بطالنه، حيث حتولت –املشروع 
  .بيقيوبذلك ينفصل القانون عن الواقع التط. املنافسة احلرة إىل منافسة احتكارية

كما أن املاركسية، تعطي لقوانينها طابع الشمول واإلطالق والتعميم، وجتزم مؤكدة، بأن مجيع الشعوب 
ويف هذا التصور، فإا تعمم .. سوف جر الدميقراطية السياسة، عندما تستبدل النظام الرأمسايل بنظام اشتراكي

 حتما يف دول أخرى، وأن مجيع العامل – وبالضرورة –بأن ما قد حيدث يف دولة معينة جيب أن حيدث 
  .ويف ذلك ما جيعل القوانني االقتصادية جتانب العلمية واملوضوعية. سيتصرف وفق هذا املنطق

ويف حقيقة األمر، وحيث إن اإلنسان يبحث عن القوانني االقتصادية اليت حتقق عدالة أكثر، فإن تلك 
ة معينة، لكن ال تلبث أن تظهر قوانني جديدة بديلة، والدليل القوانني تعترب قصرية األمد، تعمل يف سياق مرحل

امللكية الفردية ختتلف عن القوانني يف جمتمع قائم على أساس الفاعلة ن القوانني االقتصادية أعلى ذلك، 
إشباع احلاجات، كما وختتلف أيضا عن القوانني االقتصادية يف اتمعات االقتصادية يف جمتمع قائم على أساس 

  .إلسالمية وهذا ما يؤكد ويفسر تأثري تلك القوانني باملذهب االقتصاديا



 ٢٨

  : النظرية االقتصادية-٤
دف النظرية االقتصادية على املستويني الكلي واجلزئي، لدراسة الظواهر االقتصادية، واكتشاف القوانني 

  .تشغيل األمثلني للموارد االقتصاديةاالقتصادية بغية حتقيق التوازن ملختلف الوحدات االقتصادية، والتوزيع وال
وبينما يرتكز بناء النظرية االقتصادية يف االقتصاديات الوضعية على املصاحل املادية لألفراد واجلماعات، فإا 
تعتمد يف املنهج اإلسالمي على املوازنة بني مصاحل األفراد واجلماعات يف إطار عقدي والتزام سلوكي 

  .ة والروح وبني احلياة الفانية واألخرى الباقيةوأخالقي، يربط بني املاد
الوضعية، قد تركت تراثا إنسانيا كبريا يف جمال التنظري االقتصادية وعلى الرغم من أن النظريات 

االقتصادي، إال أا عجزت عن حتقيق التوازن واالستقرار لألفراد واتمعات اليت عاشت يف ظل تلك 
ى أساس من االفتراضات اخلاطئة، فالنظرية احلدية مثال، فسرت سلوك أفراد النظريات، وذلك ألا قامت عل

اتمع وهم يسعون لتعظيم منفعتهم على أساس اقتصاد نظري جمرد بعيد عن التطبيق وافترضت باملستهلك، 
وكأنه جهاز إلكتروين يقوم بدراسات وحسابات معقدة كي يتخذ قراره االستهالكي، كما أا قيدت دوافع 

  .)١(لفرد حباجات اللذة واملنفعة وقيدت لديه وجود أية دوافع اجتماعية أو نفسية تؤثر على سلوكه وتصرفاتها
وإذا كانت النظريات االقتصادية تقوم على ثالثة دعائم من اإلنتاج والتوزيع والنقود، فقد جاء القرآن 

دعائم الثالث يف أرفع مستويات احلضارة الكرمي جبملة قواعد تؤلف فيما بينها جمتمعة وحدة متكاملة لتلك ال
، وختتلف النظرية االقتصادية اإلسالمية عن النظريات االقتصادية الوضعية، بأن األوىل )٢(الفكرية واملادية

  تكتشف من

                                     
األمري عبد . أنور عبد الكرمي، النظرية االقتصادية يف املنظور اإلسالمي، حبث ألقي يف ندوة االقتصاد اإلسالمي جبامعة.  د)١(

  .١٩٨٧قسطنطينة أبريل . القادر
  .٢٣حممد عبد املنعم اجلمال، مرجع سابق ص .  د)٢(



 ٢٩

املذهب االقتصادي اإلسالمي، ومتثل عملية استقصاء تراجعي من القمة إىل القاعدة، حيث يكون دور 
ا استكشافيا للنظرية، بينما النظريات االقتصادية الوضعية متثل حصيلة جتارب، مر ا االقتصادي املسلم دور

اتمع من خالل تدرج ارتقائي، ويكون دور االقتصادي فيها دور البناء والتكوين، وبذلك تتدرج من األدىن 
  .إىل األعلى

ا ترتكز على أساس من الواقعية،  بأ– يف منطلقاا وفرضياا –وتتميز النظرية االقتصادية يف اإلسالم 
، كما وتنفرد دون سائر النظريات اوتكفل لألفراد كرامتهم وإنسانيتهم، وتضمن للمجتمعات توازنا واستقرار

االقتصادية املادية بسمو هدفها الذي ال يقتصر على اإلشباع املادي فحسب، بل يتعداه إىل اهلدف التعبدي، مما 
رد إىل طاقة حمركة وقوة دافعة، وبينما تتكفل العقيدة يف بناء الفرد املسلم من  يف أخالقية الفحيقق حتوال

  .الداخل، فإن النظرية كمنهج تضع العقيدة موضع التطبيق والتنفيذ
حيث يتسع فيها  (–ومع أن النظرية االقتصادية اإلسالمية، متثل اجلانب االجتهادي على املستوى الفكري 

وتتسم خباصية ) تالف حوهلا باختالف تقدير املصاحل تبعا لتغري الزمان واملكانجمال االجتهاد، وجيوز االخ
التطور الذي خيضع الجتهاد املختصني إال أن ما مييزها عن النظريات االقتصادية الوضعية، أن العنصر املتطور 

  .فيها يبقى خاضعا ومأطورا بثوابت أصلية، ال وجود هلا يف تلك النظريات
  :بد يف النظرية االقتصادية اإلسالمية من توافر الشرطني اآلتيني أنه الوجيدر التنويه ب

  .التقيد باألصول االقتصادية اخلالدة املقررة يف املذهب االقتصادي اإلسالمي) أ
  .استنباط معامل النظرية على ضوء الطرق الشرعية املعتمدة كالقياس واملصاحل املرسلة وغريها) ب



 ٣٠

  : النظام االقتصادي-٥
ا كان املذهب االقتصادي ميثل منطا أساسيا واحدا للحياة االقتصادية، فإنه جيد التعبري عنه يف مناذج إذ

  .تطبيقية خمتلفة متباينة، يطلق عليها النظم االقتصادية
وبينما يرتكز النظام االقتصادي يف اتمعات الرأمسالية على دور كل من الدولة والقطاع اخلاص، ويف 

 فإنه يف اتمعات اإلسالمية يرتكز على ازدواج التخطيط املركزي لالقتصاد الوطين؛تراكية على اتمعات االش
  . تدخل الدولة يف النشاط االقتصاديفسة التامة واحلرية الفردية، وحقشكل امللكية، وعلى املنا

ن، وحتقيق مزيد ويتطلع النظام االقتصادي إىل حتقيق أهداف مادية معينة، كالوصول إىل أقصى إنتاج ممك
من العدالة االجتماعية، من خالل إعادة توزيع الدخل وتنويع اإلنتاج، وتوسيع قاعدة الصناعات الصغرية، كما 

 ويستلهم ،وجدان األفراد يعترب النظام االقتصادي، جزءا ال ينفصم عن النظرية الكلية لألشياء، اليت استقرت يف
  .)١(الفلسفية واألخالقية والقانونية والدينية اليت يدين ا اتمعاألهداف اليت ننشدها من القيم السياسة و

وميثل النظام االقتصادي اإلسالمي، اجلانب االجتهادي على املستوى العملي والتطبيقي ويفسح فيه جمال 
ارد االجتهاد، وتتعدد فيه صور التطبيقات من جمتمع آلخر، ويتميز عن غريه من النظم االقتصادية، يف أن املو

االقتصادية جيب أن تتوجه وتتركز يف إنتاج السلع واخلدمات اليت تشبع احلاجات السوية لإلنسان، فالرفاهية هلا 
مفهوم ومضمون خيتلف عن املفهوم واملضمون السائد يف النظم األخرى، فليس كل ما يشبع حاجة أو رغبة 

  .قابال لإلنتاج
 املوارد االقتصادية يف أي وقت وحتت أي مستوي فين إن هذا احلصر ملفهوم الرفاهية ومضموا يعطي

  لإلنتاج قدرة أكرب إلشباع احلاجات اإلنسانية الضرورية 

                                     
  .٣٣ صقر، مرجع سابق، صحممد أمحد.  د)١(



 ٣١

 العيش احلالل واحلرام، وهذا اإلطار من شأنه أن يسد منافذ الشهوات وغريها، الالزمة لتحسني مستوى
فذة، فقد ينحصر التحرمي على اإلنتاج يف والتطلعات الضارة لالستهالك، واليت تسترتف جانبا من املوارد النا

حد ذاته، كإنتاج اخلمور، وقد ميتد التحرمي إىل نشاط مؤسسة بعينها، كأن تنتج إنتاجا مباحا، ولكنها متارس 
  .)١(سياسات احتكارية، أو يتم فيها التعامل بالربا 

  : السياسة االقتصادية-٦
األنشطة االقتصادية يت تتخذها الدولة بقصد التأثري يف ية الملمتثل السياسات االقتصادية، اإلجراءات الع

عين األهداف االقتصادية، املطلوب حتقيقها، كما قد تعين أيضا ة، فهي قد ت مدلوالت كثريلمللمجتمع، وحت
كال من الوسائل واألهداف املطلوب  لهداف، لذا ميكن القول بأا تشماألساليب املتبعة لتحقيق هذه األ

وتعبري السياسة االقتصادية من املرونة بدرجة كبرية حبيث ميكن أن يتسع، فيشمل العديد من حتقيقها معا، 
الوسائل واألهداف املرتبطة ببعضها، واملصممة يف صورة برامج لتحقيق أهداف عريضة، كالتنمية االقتصادية 

 أو جمموعة من هذه أو عالج التضخم، أو حتقيق العمالة الكاملة أو غريها من األهداف العريضة،. مثال
األهداف معا، كما قد يستخدم تعبري السياسة االقتصادية مبفهوم ضيق يف الداللة على بعض السياسات 

  .)٢(اخلاصة، مبعاجلة مشاكل حمدودة، كتغيري الرسوم املفروضة على إنتاج سلعة معينة مثال
الية، السياسة التنفيذية، سياسة وتشمل السياسات االقتصادية، عددا من السياسات الرئيسة، كالسياسة امل

التجارة اخلارجية، السياسة الزراعية، سياسة الضمان االجتماعي، سياسة صيانة املوارد الطبيعية، وترتكز كل 
منها على عدد من األدوات اليت تعترب مبثابة الوسائل والطرق واألساليب، اليت تباشرها الدولة بغية حتقيق التوازن 

  . فرعيةاالقتصادي كسياسات

                                     
  .٤٢حممد أمحد صقر، مرجع سابق، ص.  د)١(
  .٢٤م، القاهرة، ص ١٩٨٠حممد عبد املنعم عفر، السياسات االقتصادية، جملة البنوك اإلسالمية، أبريل .  د)٢(



 ٣٢

  :ويدخل يف عداد أدوات السياسة املالية
  .سياسة اإلنفاق العام -
 ).إدارة الدين العام (قاتسياسة االقتراض لتمويل النف -
 .سياسة الضرائب واإلعانات، والضمان االجتماعي للعاملني -
 .سياسة التمويل بالعجز -

 :بينما متثل األدوات اآلتية حمور السياسة النقدية
 .فتوحةعمليات السوق امل -
 .التأثري يف نسبة االحتياطي -
 .حتديد سعر إعادة اخلصم -
 .تنظيم االئتمان االستهالكي -
 .حجم الكتلة النقدية -

 :ويف أدوات السياسة االقتصادية اخلارجية، هنالك
 .فة اجلمركيةيالتعر -
 .االتفاقات التجارية -
 .حصص االسترياد -

كسياسات تنظيم قطاع األعمال، .. االت األخرىهذا وميتد جمال السياسات االقتصادية، إىل عدد من ا
السياسة الزراعية، السياسة الصناعة، سياسة صيانة املوارد الطبيعية، سياسة الرفاه االجتماعي، سياسة لألجور 

  .واألسعار
وختتلف السياسات االقتصادية، باختالف النظم االقتصادية للمجتمعات املختلفة إذ حيدد النظام االقتصادي 

  تمع من اتمعات، األهداف الرئيسةألي جم



 ٣٣

للسياسات االقتصادية، وإطارها املذهيب وحدودها العامة، اليت جيب على اتمع االلتزام ا ووضع سياساته يف 
 ويف اتمعات الرأمسالية ،على سياسات مركزيةيف اتمعات االشتراكية، يقوم النظام االقتصادي .. حدودها

من خالل السياسات االقتصادية املختلفة واملشروعات احلكومية، ويف الدولة حلياة القتصادية يف اتتدخل الدولة 
النامية، فإن السياسات االقتصادية تتعلق يف املقام األول بالتنمية االقتصادية يف كافة جماالت النشاط 

  .)١(االقتصادي
ذهب، حيث يتم تطبيق تفاصيل هذه وتنطلق السياسة االقتصادية يف اإلسالم من األصول الواردة يف امل

وترتكز السياسات االقتصادية اإلسالمية على عدد من . األصول تبعا ملتغريات ظروف العصور واألمصار
األسس اهلامة، كسيادة التعامل القيمي يف العالقة االجتماعية، وتلبية احلاجات األساسية، والتوزيع األمثل 

  .والتوازن املايللنقدي اللموارد والدخول وحتقيق االستقرار 

                                     
  .٢٦حممد عبد املنعم عفر، مرجع سابق، ص .  د)١(



 

  



 ٣٥

  املبحث الثاين
  اإلطار اهليكلي واملرتكزات األساسية لالقتصاد اإلسالمي

طار اهليكلي يف االقتصاد اإلسالمي، على عدد من املرتكزات األساسية كامللكية، واحلرية اإليعتمد 
  .االقتصادية، والتوازن والتكامل االجتماعي

  : امللكية املزدوجة-١
  :كية يف النظام االقتصادي اإلسالمي على أساس منترتكز املل

  .امللكية اخلاصة لألفراد -
 :وتشمل.. امللكية العامة -

كاملنتفعات العامة من الطرق وااري واملراعي واألار وكافة الثروات اليت ليس لألفراد .. ملكية اجلماعة) أ
باإلضافة إىل  املاء والكأل والنار: ثالناس شركاء يف ثالفضل ا، دل عليها احلديث النبوي الشريف 

  . للمسلمني كالفيء والغنائم وغريهاة العامةصلحملكافة املوارد املالية املخصصة ل
 ةصلحكالثروات من األراضي واملعادن والبترول، واملرافق العامة، حيث تديرها الدولة مل.. ملكية الدولة) ب

  .اجلماعة
ية اخلاصة وامللكية العامة، فهو عندما يقر امللكية الفردية ويصوا، لكل من امللكحدودا ولقد حد اإلسالم 

إمنا ينطلق من دوافع اإلنسان الفطرية يف حب التملك وحرية الكسب باعتبارها دافعا لتحفيز مبادرات األفراد 
  .وإبداعاا



 ٣٦

  : قال تعاىل                     

 ِ  *.  
 : كما ويقر اإلسالم تفاوت امللكية الفردية بني الناس، وإىل ذلك يشري القرآن الكرمي    

        **.  
ات املادة وقيودها، وصيانته من واإلسالم يهدف من وراء ضمان امللكية اخلاصة حترير الفرد من سلط

االستغالل والذلة واملهانة، حبيث يتساوى اجلميع يف احلقوق والواجبات، فال تكرب وال استعالء، وبذلك يتحرر 
اإلنسان من ضغط الضرورة واحلاجة، وال يستطيع إنسان أن يستغل إنسانا آخر حلاجته إىل احلياة، فيستعبده أو 

  .)١(يقتل فيه معىن الكرامة
وقد حدد اإلسالم للملكية ضوابط أخالقية، ومن هذه الضوابط، أنه حرم أن تكون حيازا عن طريق غري 

 عن اإلضرار بالغري والعدوان على امللكية قال اهللا عز تجارة باحملرمات، واالحتكار، وىمشروعة، كالربا وال
 : وجل                       

  *** ويف ذلك يقول رسول اهللا  :  عز وجل –من اقتطع مال امرئ مسلم بغري حق لقي اهللا – 
  .رواه أمحد  وهو عليه غضبان

  .رواه الترمذي  له وعرضهدمه وما:  كل املسلم على املسلم حرام: ويف حديث آخر ورد عنه قوله

                                     
 .١٤اآلية : سورة آل عمران *

 .٦٨اآلية : سورة النمل **
  .١٥١م، ص ١٩٨٦ يوسف كمال، اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعاصرة، دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة، مصر، )١(

 .٢٩اآلية : سورة النساء ***



 ٣٧

ويف .. وحيدد اإلسالم يف مقتضيات امللكية اخلاصة، فريضة إخراج الزكاة عليها، واإلنفاق يف سبيل اهللا
   : ذلك يقول عز وجل         *ويف آية أخرى  :      

                                       
      **.  

 وى الشرع اإلسالم عن اإلسراف والتبذير                    

    ***.  
 – فاملال هو مال اهللا وحده، فهو  تأصيل فريد خاص للملكية الشخصية؛ويف النظام االقتصادي اإلسالمي،

     :  املالك احلقيقي، بينما اإلنسان مستخلف فيه، بدليل قوله تعاىل–تبارك وتعاىل 

       ****        *****.  
وبذلك، جيعل مبدأ االستخالف رقابة علوية على امللكية مرتبطة بضمري املسلم وإميانه، وذلك ليضمن 

أداة تعمري وتؤدي مهمتها اإلنسانية، ووظيفتها االجتماعية رعاية مصلحة سريها يف الطريق السوي، فتكون 
 حيث يرتع عن امللكية حق التصرف املطلق ا، وينفي عنها طابع االمتياز، كي ال يعتقد أن ما )١(اجلماعة

ليه،  ومنته ع– عز وجل –حصل عليه اإلنسان من مال أو ثروات إمنا أوتيه على علم عنده، بل هو عطاء اهللا 
وهلذا يفترض أن يتصرف يف ملكيته مبا حيقق له مرضاة اهللا وعبوديته له، كما ميارس عبوديته يف ممارسة الشعائر 

  .الدينية على حد سواء

                                     
 .٣٣اآلية : سورة النور *

 .٢٦١اآلية : سورة البقرة **
 .٢٧اآلية : سورة اإلسراء ***

 .١٦٥اآلية : سورة األنعام ****
 .٧اآلية :  احلديدسورة *****

  .٤١، ص١٩٧٥ عبد السميع املصري، مقومات االقتصاد اإلسالمي، مكتبة وهبة، القاهرة )١(



 ٣٨

  : احلرية االقتصادية-٢
 حقا لكل فرد من أفراد اتمع، ويف ذلك ما يدفع املسلمني –تعترب احلرية االقتصادية يف املنظور اإلسالمي 

رية ليست حرية مطلقة يعبث ولكن هذه احل. عي يف جمال اإلنتاج واالستثمار، وحيقق مصاحلهم ومصاحل اجلماعةللس
راد اتمع فتقود إىل ظهور االحتكارات أو التسلط، بل حدد هلا الشارع اإلسالمي ضوابط تكفل محاية مصاحل ا أف

حق تدخل ويل األمر يف بعض أوجه النشاطات املسلمني، كتحرمي ممارسة النشاطات االقتصادية الضارة، و
االقتصادية اليت ال يتمكن أفراد اتمع من أن يقوموا ا، فضال عن الضوابط النفسية والتربوية، حيث يغرس اإلسالم 

ول اهللا يف نفوس أبنائه القيم اإلنسانية واملثل الرفيعة كاإليثار واإلخاء، ويرتع عنها بذور األثرة واألنانية، ويف ذلك يق
  .*            : تبارك وتعاىل

ومن النشاطات احملرمة اليت ى عنها اإلسالم، الربا واالحتكار والغش والغنب وألوان أخرى من املكاسب 
   بقوله تعاىلغري املشروعة، ليدرأ عن اتمع األضرار واملفاسد              

                              ** . كما حض على ما
  . حيقق احملافظة على ثروات اتمع

  ):العدالة االجتماعية(تكافل االجتماعي  التوازن وال-٣
  :تعتمد العدالة االجتماعية يف املنظور اإلسالمي على مرتكزين أساسيني

ولية كافة أفراد اتمع بعضهم عن بعض، بالتكافل والتضامن وينطوي على مسؤ: لتكافل االجتماعيا -
يط على مستوى حد لتأمني حد الكفاف لكل فرد وجوبا، وإشباع حاجام دون إفراط أو تفر

  .الكفاية على سبيل الندب

                                     
 .١٥ – ١٤اآلية : سورة القيامة *

 .٩٠اآلية : سورة املائدة **



 ٣٩

الثروة، وإعادة التوزيع كلما وقع اختالل يف هذا توزيع ويعين حتقيق عدالة : التوازن االجتماعي -
 .التوازن، وذلك ليضمن لكافة أفراد اتمع تكافؤا يف الفرص وعدال
انة عامة ملوارد الدولة، تتوىل من ولتحقيق عدالة التوزيع شرع اإلسالم بيت مال املسلمني الذي ميثل خز

  :خالهلا اإلنفاق على مصاحل املسلمني وتتحدد موارده يف
  .موارد أساسية دورية سنوية، تتمثل يف الزكاة واخلراج واجلزية والعشور -
وتشمل الغنائم والفيء والتركات ملن ال وارث له، وكل مال مل يعرف له مستحق، : موارد غري دورية -

 . املسلمنيإىل جانب تربعات
وذلك ميا يكفل املوارد الكافية وحيقق التوازن املايل  كما جيوز للدولة سن ضرائب األمن وضرائب الكفاية،

  .يف موازنة الدولة
حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، : وتتحدد مقاصد الشريعة وكلياا يف حتقيق الضروريات اخلمس

، إذا كان هناك من حيتاج هذا الفضل بني  أن مينعهفال حيق ملالك فضلواملال، يف إطار من التكافل االجتماعي، 
 املسلمني، مما حيول دون تراكم الثروات يف جانب وتراكم الفقر يف جانب آخر من جوانب اتمع    

         * .نفاق وتوجيه أفراد  األغنياء ووجوب اإليوحيرص على تفتيت ما يف أيد
هم األخسرون «  :ويف ذلك يقول رسول اهللا، . اتمع حنو اإلنفاق لتحقيق عدالة التوزيع ومصاحل الناس

األكثرون أمواال، «: قال: من هم يا رسول اهللا: وهو راوي احلديث.  فقال أبو ذر الغفاري.»ورب الكعبة
 إىل حتصيل ودف املقاصد أيضاً. رواه مسلم »)همشريا بيمينه ومشال(إال من قال بيده هكذا وهكذا 

  .اتياحلاجيات، كما تدعو إىل الوصول إىل التحسين

                                     
 .٧اآلية : سورة احلشر *



 ٤٠

 ما يسرين أن عندي مثل أحد ذهبا ميضي عليه ثالث ليال وعندي منه دينار : ويف حديث آخر يقول
رواه البخاري  )هعن ميينه وعن مشال(إال أقول به يف عباد اهللا هكذا وهكذا ) إال لشيء أرصده لدين(

  .ومسلم
 على كل حاكم أن يضمن لكل فرد مسكنا يأويه، ومطعما يرد جوعته، – عز وجل –وقد أوجب اهللا 
ويف هذا ليؤمن ألفراد اتمع ضروريات احلياة أوال، على أن يرتقي بكمالياا، فيهدف  ومشربا يروي غليله،

الرعاية الصحية، وتوفري العلم، والزواج، وأدوات إلشباع احلاجات األساسية، كاحلاجات الفسيولوجية، و
  .اإلنتاج

وبذلك يؤلف اإلسالم بني ضروريات احلياة الفردية لكسب الرزق وبني امللكية اخلاصة لتحرير املبادرات 
  .الفردية، وبني ضروريات التنسيق عند اجلماعة ليحفظ عدالة التوزيع



 ٤١

  املبحث الثالث
  ادي اإلسالميية للنظام االقتصلمالقواعد الع

ية األساسية اليت متيزه عن النظم االقتصادية مليرتكز النظام االقتصادي اإلسالمي على مجلة من القواعد الع
  .تدخل الدولة.. السوق اإلسالمية.. العمل.. املال: األخرى، ومن أهم هذه القواعد

   : املال-١
  . الزكاةحترمي الربا، حترمي االكتناز، إيتاء: وسنتناول من خالل ذلك

  : الربا حترمي-
يلعب سعر الفائدة يف اتمع دورا سلبيا ضارا، فهو يدفع اجلماعة لألنانية والكسل، ويضعف حوافز 
املغامرة فيعرقل االستثمار، كما يؤول إىل احنراف املال عن دوره األساسي، فاملرايب يقبض معظم العائد دون 

 عز وجل –ل وال ينال إال جزءا يسريا من العائد، وهلذا شن اهللا تقدمي أية جهود، واملقترض يقدم اجلهد والعم
  :  احلرب على اتمع الذي يتعامل ا، فقال يف حمكم ترتيله–       

                                           

           *                         

                                

    **.  

                                     
 .٢٧٥اآلية : سورة البقرة *

 .٢٧٩ – ٢٧٨اآلية : سورة البقرة **



 ٤٢

وقد استبدل املنهج اإلسالمي سعر الفائدة، مببدأ املشاركة يف األرباح واخلسائر وذلك من خالل عقود 
العمل ورأس املال مما يؤول إىل حسن ترشيد استخدام رأس املال الوطين ليدفع يف جماالت استثمارية، ويتضامن 

  .ةل األعمال واملمولون معا يف املسؤوليمن خالهلا رجا
فصاحب املال (أ حترمي التعامل الربوي، يقيم العدل بني من ميلك املال، ومن ميلك اجلهد إن تطبيق مبد

يقدم ماله، وصاحب اجلهد يقدم جهده، وكالمها شريك يف الربح واخلسائر، فإذا رحبا، رحبا معا، وإذا خسرا 
 اتمع يف ظواهر ، كما يقود إىل درء احتماالت وقوع)فصاحب املال خيسر ماله، وصاحب اجلهد خيسر جهده

  .انكماشية، وتوسيع االستثمار، وحيول دون ارتفاع معدالت التضخم
  : حترمي االكتناز-

يعين االكتناز حبس الثروة عن التداول، وجتميد للمال، وتعطيل له عن وظيفته األساسية يف دخول دورة 
  . املسلمني، فضال عن احلاجة إليه، وهو بذلك خيتلف عن االدخار الذي يوجه يف مشاريع إنتاجية خلري*اإلنتاج
 ألن امللكية يف هذه احلالة تصبح هدفا وغاية، وهذا يتناىف مع سياسة ؛د حرم اإلسالم اكتناز األموالوق

املال يف اإلسالم، وألن االكتناز تعطيل لوظيفة املال عن احلركة االقتصادية وإضرار باملصلحة العامة اليت 
 من اكتناز األموال – تبارك وتعاىل –هللا ا وحذر.  بغية تيسري سبل اإلنتاجمةحتتاج لتداول أمواهلا العا

 : بقوله                                                

                                                        

                     **.  

                                     
  .تناز عند االقتصاديني، ومعروف أن كثريا من الفقهاء يرون أن ما أديت زكاته فليس بكرتهذا هو معىن االك *

 .٣٥ – ٣٤اآلية : سورة التوبة **



 ٤٣

ورمبا كان ضعف الوازع الديين يف نفوس كثري من املسلمني، هو الذي أدى م إىل تلهفهم على املال، 
 ذاته حيث يقومون باكتنازه وعدم إنفاقه يف سبيل اهللا مبا ينفع حبيث انقلب املال لدى البعض إىل هدف يف

  .)١(املسلمني
  : إيتاء الزكاة-

متثل الزكاة يف الشريعة اإلسالمية فريضة على كل مسلم حر ميلك حد النصاب وحيل عليه احلول بدليل 
 : قوله تعاىل                  * .  

 : ولقوله تعاىل                **ولقوله تعاىل  :  

               *** .  
 قواعد التكافل ء هو إجياد التوازن االجتماعي بني أفراد اتمع وإرساوإذا كان هدف أي نظام اقتصادي

االجتماعي، فإن اإلسالم هو أول دين ينقل هذا اهلدف إىل حيز التطبيق العملي، على أسس سليمة ومرنة، 
برزوا ية وألى أا فريضة ربانوجيعلها من واجبات الدولة املسلمة، ولذلك تناول املفكرون املسلمون الزكاة ع

  .)٢(ولية الدولة يف مجعها وتوزيعهامسؤ
ولية مجع أموال الزكاة وتوزيعها ل حق اجتماعي وتتوىل الدولة مسؤوالزكاة ليست إحسانا وال منة، ب

  : على الوجوه الثمانية اليت حددها القرآن الكرمي بقوله تعاىل

                                     
  .٦٤م، ص ١٩٨٥ حممد عثمان جنايت، القرآن وعلم النفس، دار الشروق، بريوت )١(
  .٢٥ – ٢٤: املعارج *

 .٤٣: البقرة **
 .١٠٣: التوبة ***
  .١٩، ص١٩٨٤لعمر، حنو تطبيق معاصر لفريضة الزكاة، ذات السالسل، للطباعة والنشر، الكويت  فؤاد عبد اهللا ا)٢(



 ٤٤

                                   

                        * . وبذلك يصبح بيت مال
دولة عن املعسرين، وهذا ما ينعكس دون وقوع املسلمني مالذا لكل من وقع يف كارثة أو نائبة، فتتحمل ال

  . املستثمرين يف إحباطات نفسية، مما يبعث فيهم االطمئنان إزاء نشاطام االقتصادية
وقد انبثق نظام الزكاة من مشولية اإلسالم كعقيدة ونظام، وخلق وقانون وقرآن وسلطان، ليكون من 

  .)١(وظيفة الدولة اإلسالمية ألسباب عديدة
 يف حتقيق توزيع الدخل بني فئات ة تعترب أداة اقتصادية بالغة األثر يف اتمع املسلم، وخصوصاًفالزكا -

اتمع وحتفيز االستثمار ادي، والبعد عن االدخار السليب واملوازنة يف استهالك اتمع وترشيده، 
  . مع األدوات املالية األخرىق ا االقتصاد املتوازن السليم، بالتنسيق أن تتوالها الدولة لتحقبد وال

 األصل فيها أن تؤيت والزكاة، باعتبارها أداة لتحقيق التكافل االجتماعي، بني أفراد اتمع املسلم، -
 وهي حتقق من خالل دورها االجتماعي، نشر األلفة ون توزيعها،مثارها اليانعة بتويل الدولة لشؤ

 .نية والروابط االجتماعية بني أفراد اتمعواحملبة بني الناس، واحلفاظ على األواصر اإلنسا
إن حصيلة الزكاة اتمعية عندما تتوىل صرفها الدولة، تستطيع توجيهها توجيها سديدا مبا حيقق  -

 .املصلحة العامة يف األمة اإلسالمية
  : ودف فريضة الزكاة إىل عديد من األهداف االقتصادية واالجتماعية، نذكر من أمهها

  .قر، وإخراج احملتاجني إىل دائرة الكفاية الدائمةحماربة الف -

                                     
  .٦٠اآلية : سورة التوبة *
  .٣٨ – ٢٥ فؤاد عبد اهللا العمر، مرجع سابق، ص )١(



 ٤٥

  .زيادة عدد املالك بتمليك احملتاجني ومسائل اإلنتاج مما يؤول إىل تقليل عدد األجراء -
 .حتقيق توازن اقتصادي واجتماعي عادل، واحلد من طغيان املال على أفراد اتمع -
 .سبيق الفوارق الطبقية بني الناضحتقيق عدالة التوزيع وت -
القضاء على اآلفة الكربى اليت ز كيان اتمعات، ثراء فاحش إىل جانب، وفقر مدقع إىل جانب آخر  -

 .من جوانب اتمع
  : العمل-٢

، وفريضة وعبادة على كل فرد قادر مستطيع من أفراد يعترب العمل يف املنهج اإلسالمي حقا وواجبا
) إذا مل يقم به أحد من أفراد اتمع أمثوا مجيعا(فريضة كفاية ن كل عمل حيتاجه اتمع ميثل إاتمع، وحيث 

فقد أعطى ويل األمر حق إلزام فرد ما من اتمع للعمل يف جمال عمل معني، إذا كان ذلك ضروريا جلماعة 
  . املسلمني

الكفيلة كما حارب اإلسالم البطالة، ولو كانت بداعي التفرغ للعبادة، وفرض على الدولة اختاذ التدابري 
  :بإتاحة فرص العمل لكافة أفراد اتمع، ويف ذلك يقول اهللا عز وجل

                               *.  
-                 **.  

                                     
  .١٥اآلية : سورة امللك *

 .١٠اآلية : سورة اجلمعة **



 ٤٦

-                     *.  
  :  أشد التكرمي، وذلك ليضمن االستخدام األمثل ملوارد اتمع بدليل قوله تعاىللمولقد كرم اقتصادنا الع

                                **.  
  :  ما يدل على مرتلة العمل عند اهللا عز وجلوورد يف حديث رسول اهللا 

-  إن اهللا حيب العبد احملترف ١٦٩٧انظر النصوص االقتصادية لقحف، نص رقم . (رواه الطرباين.(  
- ق يف خبايا األرضزطلبوا الر ا  ١٧٥٥نفسه، نص (و يعلي أخرجه أب.( 
- خري الكسب كسب العامل إذا نصح  ١٦٧٠نفسه، نص رقم (رواه اإلمام أمحد ورجاله ثقات.( 

 يقدم درجة الكسب على درجة اجلهاد، – اهللا عنه  رضي–وكان اخلليفة الراشد عمر بن اخلطاب 
  :مستندا إىل قوله تعاىل                                       

        *** .  
وحض اإلسالم على تقدمي العمال أقصى جهودهم، وأوجب على أرباب العمل عدم إجهاد العامل وإتاحة 

 –الفرصة هلم بالترويح عن أنفسهم ليستعيدوا نشاطهم وقواهم سواء كان ذلك بشكل حتديد ساعات العمل 
ة، ومعاملة العاملني معاملة إنسانية نفسية اليت تتحقق يف فرائض العبادأو بشكل يتيح للفرد املسلم الراحة ال

  كرمية،

                                     
  .١٠اآلية : سورة التوبة *

 .٣٣اآلية : سورة فصلت **
 .٢٠اآلية : سورة املزمل ***



 ٤٧

 إخوانكم خولكم جعلهم اهللا فتية حتت أيديكم فمن كان أخوه حتت : وقد ورد يف احلديث الشريف
  .رواه أمحد والشيخان  فإن كلفه فليعنهيده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس، وال يكلفه ما يغلبه، 

  .األخرويةإقرار احلوافز املادية واملثوبة : نهاوحيكم العمل يف اإلسالم عديد من الضوابط م
 : قال تعاىل               *.  
 : وقال أيضا                               **.  

 إن اهللا حيب إذا  :بدليل قول رسول اهللا . ومنها ضرورة بذل اجلهود يف العمل واإلتقان يف األداء
ورجل ..  ثالثة أنا خصمهم يوم القيامةوكفل اإلسالم حقوق العمال . )١( عمل أحدكم عمال أن يتقنه

 أعطوا األجري أجره قبل أن جيف ،)٢( )رواه البخاري(   واستوىف منه العمل ومل يوفه أجرهاستأجر أجريا
  ).رواه ابن ماجه. ()٣(   عرقه

 من كان لنا عامال ومل كما ضمن ألفراد اتمع العاملني عند الدولة توفري املسكن واإلحصان واخلدمة 
ليتخذ زوجا، ومن مل جيد خادما، فليتخذ خادما ومن مل يكن له مسكن فليتخذ مسكنا، أو مل تكن له زوجة ف

  .رواه أبو داود  جيد دابة فليتخذ دابة

                                     
  .٣٠اآلية : سورة الكهف *

 .٧اآلية : سورة الزلزلة **
  .م١٧٤٩ رواه أبو يعلى، انظر النصوص االقتصادية لقحف، نص )١(
  .١٦٥٠ نفسه، نص رقم )٢(
  .١٦٧٢ نفسه، نص رقم )٣(



 ٤٨

  : السوق اإلسالمية-٣
تتميز السوق اإلسالمية بأا سوق املنافسة احلقة العادلة، حيث يترك لقوى العرض والطلب أن تتفاعل يف 

ني واملستهلكني، وحتقيق مصاحلهما معا على حد سواء، حرية تامة لتحديد األسعار مما يتحقق معه توازن املنتج
 وحينما يكون ارتفاع األسعار يف السوق بسبب نقص يف ،كما يضمن ذلك االستخدام األمثل لعناصر اإلنتاج

الدخل أو نتيجة لزيادة يف الطلب أو الرتفاع يف تكاليف اإلنتاج، فإن االرتفاع السعري يف هذه احلالة يعترب 
 أن األسعار غلت يف عهد رسول اهللا جمال فيه ألي تداخالت من قبل أويل األمر، فقد روي وال أمرا طبيعيا،

فقال الناس ، :إن اهللا تعاىل هو اخلالق القابض الباسط الرازق املسعر وإين : لاق يا رسول اهللا سعر لنا، ف
 رواه أبو داود والترمذي .  ألرجو أن ألقى اهللا وال يطلبين أحد مبظلمة ظلمته إياها يف دم أو مال

  .)١(وصححه
ولكي حتافظ السلطة االقتصادية يف الدولة اإلسالمية على سيادة املنافسة احلرة العادلة وعدم حتوهلا إىل 

 ضوابط شرعية باإلضافة إىل عدد من الضوابط اليت تكفل منع دمنافسة احتكارية فإن املناهج اإلسالمية حتد
  :اإلضرار بالغري وعدالة السوق

  : النهي عن االحتكار-
 –  -فاالحتكار يؤدي إىل إثراء لبعض أفراد اتمع ظلما على حساب اآلخرين، قال رسول اهللا

ب مرزوق واحملتكر ملعوناجلال ٢( رواه ابن ماجه(.  
  .)٣( ابن ماجه   ال حيتكر إال خاطئ: ويف حديث آخر يقول

                                     
  .٢٣٥٩ النصوص االقتصادية لقحف، نص رقم )١(
  .٢٠٢٦ نفسه، نص رقم )٢(
  .٢٠٢٧  نفسه، نص)٣(



 ٤٩

 العرض  السعر يعرب عن التفاعل احلر لقوى، ومل يعدفإذا احنرفت السوق عن حتقيق غايتها املرسومة
والطلب، فإنه حيق للدولة أن تتدخل لتوفري حرية هذا التفاعل وضمان احلقوق العادلة للبائعني واملشترين على 

  .حد سواء
د  وهلذا شرع اإلسالم نظام احلسبة، جلبا ملصاحل أفراد اتمع ولدرء املفاس:قاسو مراقبة التعامل يف األ-

 : قال تعاىل. عنهم وملراقبة املكاييل واملوازين وإيفاء العقود              

                *.  
اء والسماسرة يلعب دورا يف رفع أسعار  ألن تدخل الوسط: محاية السوق من سيطرة الوسطاء-

املنتجات، يؤول ذلك إىل إضعاف القدرة الشرائية للمستهلكني وحتقيق أرباح وفرية من جراء هذا التدخل 
  .للوسطاء
ن الثقة  بيعا وشراء على أساس ملمعاملني يف السوق اإلسالمية للتعا ويتوجب على املت: منع الغش-

 مر على صربة – أن رسول اهللا   – اهللا تعاىل عنه  رضي– أيب هريرة  عنواألمانة والصدق، فقد روي
 أصابته السماء يا :، قال»ما هذا يا صاحب الطعام؟«: ل يده فيها فنالت أصابعه بلال فقالخمن الطعام، فأد

  ).رواه البخاري (.أفال جعلته فوق الطعام حىت يراه الناس، من غشنا ليس منا : قال. رسول اهللا
 هو جلوء املرء للزيادة يف سعر السلعة، ال يقصد :والتناجش: نهي عن التناجش وتلقي الركبان ال-

  .شراءها، وإمنا ليخدع بذلك املشتري الفعلي ليدفعه للشراء بثمن أعلى
ق البلد، بغية شراء ايعين تلقي قوافل التجارة، القادمة من األطراف قبل وصوهلا إىل أسو: وتلقي الركبان

  سعر أقل من سعر السوق، وهذا ما يعترب تغريراجتارا ب

                                     
  .٣اآلية : سورة املطففني *



 ٥٠

سترد سلعته من املشتري إذا وجد أن سعر السوق ي ى اإلسالم احلق لصاحب القافلة أنحمرما، لذلك أعط
  .خيتلف عما متت عليه أسعار البيع
  ال تتلقوا –) متفق عليه(  ال تتلقوا الركبان للبيع يف األسواق :ويف ذلك يقول رسول اهللا 

  .)١(رواه البخاري ومسلم   الركبان وال تناجشوا
والغنب الفاحش، يعين بيع السلع بأكثر : وبيع املزابنة واحملاقلة.. وبيع الغرر..  النهي عن الغنب الفاحش-

من خالله خداع املستهلكني والتغرير م وبيعهم سلعا قد وهو البيع الذي يقع . وبيع الغرر. من قيمتها املعروفة
 ال تبتاعوا الثمر قبل أن يبدو صالحه :  قوله عن رسول اهللا فقد روي. تسليمهامكن البائع من ال يت

  .)٢(رواه مسلم   وتذهب عنه اآلفة
الثمار بعد بدو صالحها، مث أصابتها آفة، فإن املشتري ال يتحمل ضرر اإلصابة، املشتري فإذا اشترى 

 فال حيل لك أن تأخذ منه شيئا – آفة أو مرض –ه جائحة  لو بعت من أخيك مثرا فأصابت :بدليل قوله 
  .  مب تأخذ مال أخيك بغري حق

وقد أجاز الفقهاء بيع السلم مبوجب عقود يتم فيها التسليم املؤجل شريطة توفر الثقة ذا البيع، وأن يتم دفع 
 أخرجه    إىل أجل معلومن معلوم يف مثر فليسلف يف كيل معلوم ووز من أسلف. الثمن يف وقت إجراء العقد

  .)٣(الستة
 .  بيع مثر النخل وهو على أشجاره ومل يوزن بعد:املزابنة: بيع املزابنة واحملاقلة -
  .زالت يف احلقل بل القمح وهي ما بيع سنا:واحملاقلة
 

                                     
  .٢٠٠٢، ومبعناه رقم ٢٠٠٠نص رقم :  قحف)١(
  .٢٠٠٢، ومبعناه رقم ٢٠٠٠ قحف، نص رقم )٢(
  .٢٠١٤، ٢٠١١، ٢٠٠٩ انظر قحف، النصوص )٣(



 ٥١

 واحلكمة يف ذلك أا بيع ظين ختميين، وقد حيدث من جرائها التفاوت يف التقديرات، مما قد يسبب وقوع
  .اخلالف بني البائعني واملشترين

  : تدخل الدولة-٤
يعترب تدخل الدولة يف احلالة االقتصادية، أصال ثابتا من األصول االقتصادية يف اإلسالم، وذلك دف 
حتقيق العدالة ومصاحل اجلماعة، وعموما فإن الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي، حيق هلا التدخل يف احلاالت 

  :التالية
تشجيع وحماربة التبذير، وحتقيق التشغيل األمثل للموارد االقتصادية، من خالل ترشيد اإلنتاج واالستهالك،  -١

إنتاج السلع اليت حيتاجها معظم أفراد الشعب، ضبط التوجيه حنو اإلنتاج املايل، فرض تشغيل مصنع أوقفه 
لصاحبه لقاء استغالل مصنعه أجور صاحبه عن العمل إذا كان اتمع حباجة إىل منتجاته، حيث يدفع 

استهالك وسائل اإلنتاج، وإذا متركز اإلنتاج يف حقل إنتاج معني، جاز للدولة التدخل مبا يكفل حسن 
  .توزيع النشاط اإلنتاجي، وذلك ضمانة لتحقيق مصاحل املنتجني، ومصاحل أفراد اتمع بشكل عام

ري القادرين عليه، ضمانا لتحقيق العدالة االجتماعية، وأخذ توفري وسائل العمل للقادرين، وكفالة معيشة غ -٢
ما يفيض عن حاجات األغنياء لتوزيعها على الفقراء عند االضطرار إىل ذلك، ضمن الضوابط الشرعية 

 .املعروفة
مراقبة التعامل يف األسواق والتدخل يف سوق السلع وسوق العمل وحتديد حد أدىن لألجور، وتطبيق  -٣

 .نتاج، ومواصفات السلع واإلعالن التجاريمقاييس اإل
حماربة االحتكار، وبيع رزق احملتكر، واحلجر على السفيه ونزع امللكية إذا كانت سببا يف وقع الظلم على  -٤

 .اإلسالمية كنوادي امليسر أو حانات الليلري، ومنع املهن املخلة باألخالق الغ
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حيق للدولة التدخل لرفع األسعار نظرا ألن ترك السعر يف حاالت حدوث فائض يف اإلنتاج الزراعي،  -٥
متدنيا قد يؤدي إىل وقوع خسائر بالنسبة للمنتجني، وما يستتبع ذلك من وقع هجرة ريفية وزراعية، كما 
تتدخل الدولة يف حاالت حدوث تواطؤ يف السوق من قبل البائعني بغية رفع األسعار، فتستطيع تسعري 

  .رية تفاعل العرض والطلب فتجرب البائعني على البيع بسعر السوقاملنتجات وذلك لتوفري ح
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  املبحث الرابع
  خصائص االقتصاد اإلسالمي

 بني سائل  وحدهاليه طابعا مميزا وجتعله نسيج عييتميز االقتصاد اإلسالمي جبملة من اخلصائص اليت تضف
  : االقتصاديات األخرى ومن أمهها اخلصائص التالية

   :صادي ذو طابع تعبدي النشاط االقت-١
تتسم األنظمة االقتصادية الوضعية بأا تفصل بينها وبني الدين فال حيكم النشاط االقتصادي فيها، إال 
املصاحل الدنيوية والنفع املادي، بينما يتحول كل نشاط مادي يؤديه املسلم إىل عبادة يثاب عليها، عندما يبتغي 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي :  بقوله–  – ويف ذلك يشري رسول اهللا بعمله وجه اهللا، وختلص النية والقصد،
  ).متفق عليه(  مرأتكأجرت عليها، حىت ما جتعله يف فم اا وجه اهللا، إال 

وهلذا، فاملسلم ال يفرق بني عمل مادي وعمل أخروي، فال ينحصر سلوكه االقتصادي يف إطار النفع 
 ال – عز وجل –إن اهللا : وقد ورد عن الرسول الكرمي قوله. واإلميايناملادي، بل يتعداه إىل اجلانب الروحي 

  .أخرجه أو داود والنسائي   به وجههن العمل إال ما كان خالصا، وابتغييقبل م
  : االقتصاد اإلسالمي اقتصاد عقدي قيمي أخالقي-٢

خلي للمسلم، فإن ء الدادة بالبناييرتكز االقتصاد اإلسالمي على أساس عقدي قيمي، فبينهما تتكفل العق
  .كما يعترب األخالق واملعامالت عاملني متكاملني يترابطان ترابطا وثيقا. دة موضع التنفيذياملذهب يضع العق
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وعلى هذا األساس، فإن هناك عالقة قوية بني االقتصاد اإلسالمي واألخالق، ورغم إنكار الفكر الغريب 
 ينتميان إىل أسرة واحدة هي أسرة العلوم االجتماعية، فبينما يتناول العالقة بني االقتصاد واألخالق، مع أما

علم االقتصاد دراسة نشاط اإلنسان يف سعيه إلجياد املنافع أو زيادا، فإن علم األخالق، يهتم ببيان قواعد 
أنه كلما ي، السلوك الذي جيب أن يسري عليها اإلنسان يف تعامله مع اآلخرين، وحيدثنا تاريخ الوقائع االقتصاد

وانتهاز الفرص كانت األخالق يف كان التعامل االقتصادي بني الناس قائما على أساس من املكر واخلديعة 
  .خطر، وزادت شدة األزمة االقتصادية، وأخذ الناس خيرجون عن املبادئ والقيم وأصبحت األخالق يف خطر

خالق، بينما تفتقر كافة النظم االقتصادية وينفرد االقتصاد اإلسالمي بتحقيق التوازن بني االقتصاد واأل
ومن يظن أن االقتصاد ال عالقة له باألخالق، فإن ظنه خاطئ، ألن يف غيبة . الوضعية لتحقيق هذا التوازن

  .األخالق تقوم سياسات اقتصادية على أساس االستغالل واالحتكار
  : الرقابة االزدواجية يف النشاط االقتصادي-٣

وهذا ميثل رقابة . وليته األخويةأساسه اخلوف من اهللا واستشعار مسؤبنائه وازعا دينيا يريب اإلسالم يف أ
داخلية حتكم نشاطه االقتصادي، إىل جانب رقابة خارجية عمادها الوازع السلطاين، بينما تفتقر النظم 

 يف مع إىل الوقوعاالقتصادية األخرى إىل هذا الوازع الداخلي يف توجيه النشاط االقتصادي، مما يعرض ات
  .ولياته مبجرد ما يتاح له، أو يرى ثغرة يف القانون متكنه من ذلكمغبة االحنراف، واإلخالل مبسؤ

  : التوفيق األمثل بني مصلحة الفرد ومصلحة اتمع-٤
مما تم النظم االقتصادية الرأمسالية بتقدمي مصلحة الفرد على مصلحة اجلماعة، ومتنح الفرد احلرية املطلقة، 

 النظم االقتصادية االشتراكية اهتمامها ق يف الدخول والثروات، بينما تويلآل إىل التفاوت الطبقي والفوار
  لتقدمي مصلحة اجلماعة
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على مصلحة الفرد، وتصادر احلرية االقتصادية لألفراد، وحتظر امللكية الشخصية، األمر الذي قاد جمتمعاا إىل 
  .داعشل املبادرات وتعطيل دور اإلب

 بالتوفيق بني مصاحل الفرد واجلماعة، فهو إذ يعترف حبرية – مبوقفه املتميز –وينفرد االقتصاد اإلسالمي 
الفرد، يضع هلا الضوابط الكفيلة بدرء وقوع األضرار على اجلماعة، فإذا تعارضت املصلحتان فإنه يقدم 

فإذا . يدفع الضرر األعلى بالضرر األدىن: مصلحة اجلماعة على مصاحل الفرد اعتمادا على القاعدة الشرعية
  .تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

درء املفاسد مقدم ( حتقيق املصاحل العامة، وتربط كافة أحكام اإلسالم بقاعدة اعيواالقتصاد اإلسالمي ير
  ).على جلب املصاحل

  :  الرشادة القرآنية يف السلوك االقتصادي-٥
لفرد يف اتمع اإلسالمي بارتباطه بدائرة الدخل واملشروعية وتوزيع موارده مبا حيقق له يتميز سلوك ا

املنفعة الدنيوية والنعيم األخروي، واملوازنة بني ملذات الدنيا ومسئوليات اآلخرة، ومراعاة التوسط بني اإلنفاق 
  : واالدخار، حدد ذلك قول اهللا عز وجل                 

       *.  
السمت احلسن :  ما حيض على االقتصاد يف اإلنفاق، ومنها قوله–  –وورد يف أحاديث رسول اهللا 

  . رواه الترمذي. والتؤدة واالقتصاد جزء من أربعة وعشرين جزءا من النبوة
 يسمح بالبحث عن األرباح ضمن دائرة املشروعية واحلد من املغاالة يف –رشيد القرآين ألفراد اتمع لتاو

 : األرباح، وذلك بتنمية روح اإليثار، قال تعاىل                **.  

                                     
  .٢٩اآلية : سورة اإلسراء *

 .٩اآلية : سورة احلشر **
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رحم اهللا امرءا مسحا إذا باع مسحا  :ول رسول اهللا  التراحم بني املسلمني يف معاملتهم يقويف باب
ولكي ال يكون اإلنسان عبدا للمال واملادة واملصلحة ..  رواه البخاري إذا اشترى، مسحا إذا قضى واقتضى

تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس وانتكس، وإذا :  قوله–  –الذاتية، ويف حديث لرسول اهللا 
  . رواه البخاري)١(  شيك فال انتقش

  :ولية اجلماعية تكريس طابع املسؤ-٦
 –  –بعض، وقد أشار لذلك الرسول الكرمي عن ولية كافة أفراد اتمع يف بعضهم يقرر اإلسالم مسؤ

  : بقوله
-  تبارك وتعاىل–مة اهللا فيهم امرؤ جائع، فقد برئت منهم ذأميا أهل عرصة أصبح  .رواه أمحد . 
 ظهر  كان له فضل زاد، فليعد به على من ال فضل له، ومن كان له فضل من: ويف حديث آخر -

عدد، حىت ظننا إىل أن عدد من أصناف املال ما ..  حىت قال الرواي..فليعد به على من ال ظهر له
 .)٢( صحيح مسلم. ا يف فضلأنه ال حق ألحد من

ا أرملوا يف الغزو أو قل إن األشعريني إذ:  على األشعريني بقوله–  –وقد أثىن رسول اهللا  -
 رواه البخاري .  وأنا منهماحد، مث اقتسموه بالسوية، فهم مينطعامهم جعلوا ما بينهم يف إناء و

  .)٣(ومسلم

                                     
  .٢٢٧٣ نفسه، نص رقم )١(
  .٢٢١ قحف، النص رقم )٢(
  .٩٨٨، النص رقم  نفسه)٣(
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  الفصل الثاين                                                                                         

  
  
  
  
  
  
  
  

  امللكية وأنواعها يف
  الشريعة اإلسالمية

  
  
  
  
  
  

  عبد السالم العبادي. د
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  امللكية وأنواعها يف الشريعة اإلسالمية
  *الدكتور عبد السالم العبادي

وهي تعترب من أسس املوضوعات القانونية . امللكية من أهم املوضوعات اليت شغلت ذهن اإلنسان
نواع الدراسات، بل نستطيع بكل وضوح أن واالقتصادية واالجتماعية والفلسفية اليت شغلت ا خمتلف أ

  . إن املوقف من امللكية يعترب من أهم وسائل وأسس التمييز بني النظم والفلسفات االقتصادية:نقول
كتب عنها يف الفكر االقتصادي اإلسالمي املعاصر دراسات كثرية ومتعددة، ميكن تصنيفها إىل أربعة 

  :أصناف
.  نواحي امللكية دون استكمال موع النظرية اإلسالمية بصدد امللكيةبعضها قدم دراسات جيدة يف بعض -١

  .ومعظم هذه الدراسات ركز على اجلانب الفقهي
 .وبعضها كان عبارة عن دراسات كلية وعامة دون حماولة تأصيل للكثري من القضايا األساسية فيها -٢
 أفكارا ليست منه متأثرا إما بفكر والبعض اآلخر حاول أن يفرض على الفكر االقتصادي اإلسالمي -٣

 .رأمسايل أو بفكر اشتراكي مستورد
وبعضها اآلخر كان عبارة عن نظرات سريعة ومستعجلة جاءت يف لقاءات عابرة أو نتيجة ضغوط سياسية  -٤

 .أو مواقف حمددة

                                     
 .وزير الشؤون اإلسالمية واألوقاف باألردن واألستاذ يف اجلامعة األردنية سابقا *
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كبري من مام حجم أننا أإىل  يف هذا املوضوع وإمنا نشري بتأية حال لسنا بصدد تقييم كل ما كعلى 
 الباحثون على ن ينكب بد أ موضوع امللكية حيتاج إىل الكثري من الدراسات والبحوث، والالدراسات وما زال

  .الكثري من قضايا امللكية يف جمال استكمال بناء النظرية بصدد امللكية
  :حاولت يف دراسيت عن امللكية أن أغطي ثالث قضايا

  .لوظيفة وقضية ا– قضية القيود –قضية الطبيعة 
ومما أذكره . ١٩٧٢ كانت هي حمل حبث الدكتوراه يف عام ذه الدراسة أجنزت يف وقت مبكر إذوه

لذلك من .. سع ملا يكتب يف االقتصاد اإلسالميومني أنه ليس هناك تداول واوأربطه هنا مبا ذكر قبل ي
مل يطلع على هذا البحث الذي املؤسف أن جتد باحثا يف امللكية معاصرا، حديثا، قبل سنة أو سنتني، مل ير و

مثلة يف البحث االقتصادي اإلسالمي ذا املثال فقط بل هناك عشرات األوهذا ليس يف ه. ١٩٧٢أجنز يف عام 
ولذلك ينبغي على مراكز االقتصاد اإلسالمي املعاصر أن تم بعملية نقل األعمال العلمية وتوزيعها .. املعاصر

دل أن يبدأ ب.. بعضنا بعضا مبا لديه من اجلهدرسني لنكمل املشوار، ويتمم على نطاق واسع على الباحثني والدا
  .كل واحد منا من حيث بدأ اآلخر

وسنرى يف هذه احملاضرة أن . موقف الشريعة اإلسالمية من امللكية بصفة عامة له خصوصيته املتميزة
ؤكد أن املوقف اإلسالمي وهنالك عشرات التفصيالت اليت ت.. املوقف اإلسالمي من امللكية موقف خاص

  .موقف خاص، وسنرى ذلك بأمثلة واضحة بعد قليل
 ال يأخذ بامللكية اخلاصة – كما نعلم مجيعا –وأشري من البداية إىل أن النظام االقتصادي يف اإلسالم 

ة امللكية وإمنا يقيم نظاما اقتصاديا على ما مسي عند الباحثني مببدأ ازدواجي.. ها أو امللكية العامة وحدهاوحد
  حيث إن الناظم يأخذ بامللكيتني معا وال
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وإمنا القاعدة أنه جيمع بينهما يف أصل ..  خروجا عن القاعدة– إذا أخذ بواحدة منهما –يعترب األخذ باألخرى 
  .البنية ويف أصل النظام

 هنا إىل ويكفي أن نشري. باإلضافة إىل أن امللكية من حيث تفصيالت األحكام أو املوقف منها متميزة
 وتقييد امللكية مبا يضمن ة العامةصلحملاتقييم ابن خلدون وحتميل املال اخلاص واجبات عديدة من أجل 

  .املصلحة اخلاصة واملصلحة العامة كما سأشري إىل بعض منها يف هذه احملاضرة
  :تعريف امللكية

  :عود إىل بداية املوضوع وحناول أن نعرف امللكيةن
 اللغوي فإننا جند أن قواميس اللغة قد اتفقت على أن امللكية تعين احتواء الشيء إذا رجعنا إىل معناها

  .والقدرة على االستبداد والتصرف به بانفراد
د طبيعة هذا االحتواء ومعىن القدرة على املعىن الشرعي مع إضافة قيود حتدوهذا املعىن اللغوي هو أساس 

  :ذكر ثالثة منهام عشرات التعريفات ذا اال أضوع، فتجد هلولعلمائنا اهتمام ذا املو.. التصرف ومداها
فهو يعرف امللكية بأا اتصال شرعي بني : هـ٧٤٥ شريعة عبيد اهللا بن مسعود املتوىفتعريف صدر ال -١

 ميس بتعريفه أن العملية هي فهو. فه فيه وحاجزا عن تصرف الغرياإلنسان وبني شيء يكون مطلقا لتصر
  .نسان والشيء وأن هذه العالقة ذات طبيعة خاصة وحمتوى خاصعالقة بني اإل

ويف شرحه للتعريف عرب بقصده حبكم شرعي .. يعرف امللكية بأا حكم شرعي: هـ٦٨٤  القرايف املتوىف-٢
 إباحة شرعية وهي حكم شرعي مقدر بالعني أو باملنفعة يقتضي متكن من يضاف إليه :فقال) إباحة(بأنه 

 .ك والعوض عنه من حيث هو كذلكبانتفاعه باململو
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أثناء البحث يف موضوع امللكية عثرت على تعريف امللكية يف كتاب خمطوط أسبق من التعريفني السابقني،  -٣
 عريف القاضي حسني املروزي املتوىفويعترب من التعاريف اليت مست طبيعة امللكية بشكل مباشر وهو ت

فهو يأخذ مبنطلق طبيعة امللكية . الق االنتفاع والتصرفإن امللكية اختصاص يقتضي إط: هـ يقول٤٦٣
من حيث كوا حقا فيأخذ باالختصاص يف اجلنس، مث يضع مبدأ على هذا االختصاص يوضح طبيعته من 

 .حيث إنه اختصاص يقتضي إطالق االنتفاع والتصرف
وقد عثرت على وهنا أشري إىل أن القاضي حسني املروزي يف البحث الفقهي هو أول من عرف احلق 

تعريفه أثناء البحث رغم أن الكثري من الفقهاء يشريون إىل أن فقهاء الشريعة مل يهتموا بتعريف احلق لوضوح 
.. معناه وأن التعاريف اليت يتعرضون هلا تعاريف تعود إىل أوقات ليست سابقة لتعريف القاضي حسني

وهذا يلتقي معه آخر ما وصل إليه . شرعافالقاضي حسني يعرف احلق بأنه اختصاص مظهر فيما يقصد له 
البحث القانوين يف حتديد طبيعة احلق من حيث إنه اختصاص، وهو ما ركز مفهومه الفقيه البلجيكي املعروف 

 وفقهاؤنا عرفوا احلق لطبيعته األصلية يف وقت مبكر جدا، ولذلك من األوىل أن حندد طبيعة »جان تايبان«
بد أن نشري يف التعريف إىل رابطة االختصاص، وهذا ما عرفته به  وال. والشيءاالتصال الشرعي بني اإلنسان 

يف كتاب امللكية من حيث إنه اختصاص شخص بشيء خيوله شرعا االنتفاع والتصرف فيه وحده يف حدود 
عطي لصاحبه  امللكية هي هذا االختصاص الذي ي إن:ونستطيع أن نقول. ابتداء) وحده(فقلت . الشرع

  .نتفاع والتصرف بالشيءصالحية اال
ليدخل الشخص العام ) شخص(يف التعريف كلمة ) إنسان(ضعوا بدل كلمة وبعض علمائنا حياولون أن ي

، وال مانع من ذلك مع االنتباه إىل الطبيعة اخلاصة لكل نوع من أنواع امللكية اليت سبقت اإلشارة )االعتباري(
  .إليها



 ٦٣

  :أنواع امللكية
 باعتبارات خمتلفة، وحنن نريد أن نقف بشيء من التفصيل عند تقسيمها باعتبار يقسم العلماء امللكية

ملك عني، ومنفعة، : صاحبها، ولكن نشري إىل التقسيمات األخرى املشهورة مثل تقسيمها باعتبار احملل إىل
هلا كما نسمع وتقسيمها باعتبار أهم حما. شائعةملكية متميزة، وملكية : وتقسيمها باعتبار صورا إىل. ورقبة

  .إىل ملكية األراضي، وملكية املعادن، وملكية الطبقات، وملكية العلو والعمق، وملكية الفضاء، وملكية البحار
  : أما باعتبار صاحب احلق فهناك تقسيم اتبعناه وهو تقسيم امللك إىل ثالثة أقسام

  .ملكية خاصة -١
 .ملكية عامة -٢
 .ملكية دولة أو ملكية بيت مال -٣

ويف امللكية .. امللكية اخلاصة، وامللكية العامة:  الفقهاء يقولون بنوعني من هذه األنواع الثالثة ومهابعض
   .ملكية مشتركة، وملكية تديرها الدولة: العامة يذكرون يف تفصيالا نوعني

 قضية وعند التدقيق نالحظ أيضا أننا أمام ثالثة أنواع من امللكية؛ من حيث صاحب احلق، ولكن حىت يف
وقبل أن ننظر يف هذه األنواع ال بد أن حندد بدقة ماذا نقصد . .صاحب امللك نرى أن هناك أنواعا من امللكية

  :  بكل نوع من هذه األنواع
امللكية اخلاصة هي امللكية اليت يكون صاحبها فردا أو جمموعة من األفراد على سبيل االشتراك، حىت  -١

 .ة الشائعة كنوعني من أنواع امللكية اخلاصةتدخل امللكية املتميزة وامللكي
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امللكية العامة هي اليت يكون صاحبها جمموع األمة، أو مجاعة منها، دون النظر إىل أشخاص أفرادها  -٢
وذلك من .. حبيث يكون االنتفاع باألموال اليت تتعلق ا هلم مجيعا، دون اختصاص ا من أحد.. على التعيني

وتالحظون الفرق بني قولنا .. من امللكيات باعتبار أا حمجوزة عن التداول والتصرفأهم صفات ذلك النوع 
: أي جمموعة من أفراد، بينما يف امللكية العامة قلنا) وجمموعة من األفراد على سبيل االشتراك(يف امللكية اخلاصة 

وهذا هو الفارق بني امللكية . .أي أم غري معروفني بأفرادهم) دون النظر إىل أشخاص أفرادها على التعيني(
 .الشائعة اخلاصة وبني امللكية العامة

حبيث .. أما ملكية بيت املال أو ملكية الدولة فهي امللكية اليت يكون صاحبها بيت املال أو الدولة -٣
ة شريط..  باإلنفاق أو البيعايكون ملكها كاألموال اخلاصة ألصحاا مبعىن أنه جيوز لإلمام أن يتصرف فيه

والدور اخلاص هذا له ما يقابله يف الفقه القانوين الغريب، وهو ما يطلق عليه يف الفقه .. مراعاة املصلحة العامة
 .الفرنسي الدومني العام واخلاص

وننبه إىل أن .  إن الدومني العام هو ممتلكات الدولة املعدة لالستعمال العام أو خلدمة املرافق العامة:فيقولون
أما . ول على إيراد التخزينا ال تقتنيها الدولة بقصد احلصواألصل أ. ز هلا أن تتصرف فيهاالدولة ال جيو

الدومني اخلاص فرييدون به ممتلكات الدولة غري املعدة لالستعمال العام، إمنا هي يف يد الدولة ألغراض اإلنفاق 
  .أو االستثمار كملكيات الدولة الصناعية أو الزراعية

فبعضهم يقول . فهوم األجنيب والقانوين الغريب القائم عليه ليست فكرة الدومني مستقرةوعلى ذالك ففي امل
شراف والرقابة، وبعضهم يقول فلنسمها  حق اإلألن للدولة فقط. األفضل يف الدومني أال نقول أننا أمام ملكية

وع من ملكية هلا أحكام ومعظمهم على القول بأا ملكية، لكنها ملكية ليست عادية، فهي ن.. ملكية إدارية
أين يقع ما نسمعه من القول بامللكية التعاونية :  هنا قد يقول بعضنا–خاصة تتميز ا عن ملكية األفراد 

  ؟..وامللكية املختلطة وبعض األنواع األخرى من امللكيات
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ين ميلكون هذه وواضح أن ما يتعلق بامللكية التعاونية إذا كانت قائمة على أساس دون تعيني لألفراد الذ
األموال املتعلقة ا وحبيث ميتنع عليهم التصرف، وتظل حمجوزة عن التداول، وطبيعة هذه اجلهة التعاونية طبيعة 

  .دائمة فنحن أمام نوع من أنواع امللكية العامة
 إدارا لكن إذا كانت امللكية التعاونية هذه يراد ا ملكية مجعية تعاونية، وهذه اجلمعية التعاونية لس

لكن أي نوع من امللكية اخلاصة؟ إن .. وهليئتها العامة حق التصرف يف هذه األموال، فنحن أمام ملكية خاصة
.. يلحقها بأي من امللكيتني املعروفتنيومن يدرس هذه األنواع املستحدثة عليه أن يدرس طبيعتها وأحكامها، 

 تلتقي فيه امللكية اخلاصة وامللكية العامة معا، أو ملكية كية املختلطة، وهو قطاعلوهذا األمر أيضا بالنسبة للم
  .القطاع العام، وملكية القطاع اخلاص يف بعض املشاريع

.. وهناك صور معروفة يف بعض البالد، العربية مثل ملكية بعض القبائل أو العشائر ألرض تزرعها معا
اليت كانت تترك جبانب القرى .. املتروكةوهذه هلا نظري يف الفقه اإلسالمي وهو واضح فيما يسمى باألرض 

فيدرسون فيها حصادهم، وقد يزرعون بعضها موعهم . ليقوم أهل القرية باالنتفاع منها يف مصاحلهم العامة
  .داخل يف أحكام الفقهاء املقررة خبصوص امللكية العامة.. أو للضيوف، فهذا نوع من أنواع امللكية العامة

فقهي يالحظ أن التطبيق واملمارسة يف إطار هذا التقسيم الثالثي ولد أنواعا من من يعود إىل تارخينا ال
من أوضحها يف .. م خاصة هلاكاقام البحث الفقهي على وضع أح.. امللكيات سواء أكانت عامة أو خاصة

 حيث تارخينا ما مسي باألراضي األمريية وهي مثرة ما فعل الزمن منذ عمر بن اخلطاب بالنسبة ألرض السواد
  .وجعلت رقبتها جلماعة املسلمني.. أبقيت يف أيدي أهلها ملكا هلم

 لكن – يف أيدي الناس ها الذي بقيمنأو التصرف .. منفعتهافهذا االنفكاك الذي مت بني رقبة األرض و
  .رقبتها جلماعة املسلمني
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  :األرض إىل مخسة أنواع هيىل قانون األراضي بالدولة العثمانية فإننا نالحظ تقسيمام لذلك إذا رجعنا إ
  .هي األراضي اململوكة ملكية خاصةو.. ة اململوكيضا األر-١
 .اليت رقبتها لبيت املال أو جلماعة املسلمني وحق التصرف فيها للناس.. األراضي األمريية -٢
 .وهي نوع من أنواع امللكية العامة وجد عرب التاريخ اإلسالمي.. األراضي املتروكة -٣
باعتبارها نوعا خاصا من امللكيات، وهو حبس امللكية عن التداول وتثبيت املنفعة فيها .. ي الوقفيةاألراض -٤

 .هلدف معني مع حبسها على حكم ملك اهللا تعاىل
هل هي نوع خاص من .. .ما طبيعة امللكية فيها؟.. وهي حتتاج إىل وقفة بسيطة.. األراضي املوات -٥

 من الفقهاء وما عليه التطبيق يف الدولة العثمانية ويف كثري من وواضح أن ما عليه كثري.. األراضي؟
وهي األرض .. أا نوع آخر جنده إىل جوار األرض اململوكة ملكية خاصة أو ملكية عامة.. الدول
 .املباحة

لكن يف التطبيق وضع القانون العثماين واألنظمة العثمانية شروطا على إحياء األرض املباحة، حبيث تظل 
  .تها لبيت املال إذا أحياها أحد األشخاص، فهذا يعين أا إذا مل حتي فهي أرض مباحة بإشراف الدولةرقب

لك األفراد حق التصرف فيها، وتكون رقبتها لبيت املال ممثال كن إذا أحييت أصبحت أرضا أمريية ميل
  .جلماعة املسلمني
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  :مشكالت معاصرة تتعلق بامللكية
 إن األرض اليت – كما ذهبت معظم القوانني يف البالد العربية واإلسالمية –هل نستطيع أن نقول اآلن 

  ليس هلا مالك تسجل للدولة، أي تعترب أراض مملوكة للدولة؟
 إليها حبذر شديد، فحىت يف اإلصالح الزراعي وعملية التطور الزراعي يف لواقع أن هذه القضية ينبغي النظرا

.  ننبه إىل املردود الفاعل ملوضوع األرض املباحة وإحيائها يف النظر اإلسالميجيب أنواإلسالمية البالد العربية 
ال بشروط صعبة لة قيدت أي تصرف عليها لألفراد إإن وضعت الدولة يدها عليها واعتربا أرضا مملوكة للدو

  . حد من عملية إقبال األفراد على إحياء هذه األراضي– يف الواقع –هذا . نظمتها القوانني
كن ال يعين هذا عدم تنظيم العملية واشتراط الشروط اليت تضمن أال يكون هناك تنازع وإيذاء لألراضي ل

الزراعية واعتداء على إمكانيات اتمع احلالية واملستقبلية يف هذا اال، ألنه حىت املستقر يف الفقه اإلسالمي يف 
وذا .. بد فيها من إذن اإلمام  أن عملية اإلحياء ال وهو–لة  وهو مذهب أيب حنيفة يف هذه املسأ–هذا اال 

االعتبار نستطيع أن نقول إا بإشراف الدولة، لكنها نوع خاص من أنواع األراضي حبيث إا جيوز أن تقع 
وذا االعتبار ميكن اعتبارها نوعا من األرض اليت ال نستطيع أن نقول إا داخلة يف .. حتت التمليك للفرد

  .عام وال داخلة يف امللك اخلاص إال بعد اإلحياء بالنسبة لألفراد، أو بعد احلمى بالنسبة للدولةامللك ال
خليل اجلهاد، أو :  هو ختصيص جزء من األرض املباحة للمصلحة العامة– كما نعرف مجيعا –واحلمى 

  .ىل أرض مملوكة ملكية عامةفتنتقل األرض من أرض مباحة إ.. الللصدقة على سبيل املث
 –وإذا أحببنا أن نعرف . وباإلحياء اخلاص تنتقل األرض من أرض مباحة إىل أرض مملوكة ملكية خاصة

   طبيعة كل–كما أحب اإلخوة املنظمون هلذا اللقاء 
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ه قبل قليل يوضح ذلك من حيث إن ت وعالقة كل منهما بأنواع امللكية، فإن ما قل»احلمى« و »اإلحياء«من 
 واملقصود باإلحياء هو االستفادة من األرض فيما خلقت له، –باحة إىل امللكية اخلاصة رض املاألاإلحياء يدخل 

  . منظم لعملية اإلحياء وشروطه– كما قلنا –واإلمام . يف الزراعة، أو الصناعة، أو يف البناء، إخل
قيع، وأن  محى الن–  –وأنتم تعلمون أن الرسول .  لألرض املباحة إىل امللكية العامةوإن احلمى نقل

عندما نبه .. عمر بن اخلطاب محى الربذة وله القول املشهور يف تبيان أسباب احلمى وتوجيهه عامله على احلمى
إىل أا أرضهم اليت قاتلوا عليها يف اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسالم، وأن الضرورة واملصلحة العامة هي اليت 

كل ذلك يشري إىل أن هناك تعلقا حلق اجلماعة ذه األراضي . .دعت إىل ختصيصها خليل اجلهاد وإبل الصدقة
معينة عامة حجز وختصيص هذا القدر ليتمحض ملصلحة كن العتبارات املصلحة العامة مت على أساس اإلحياء، ل

  .بت جعلها ملكا عاما ال جيوز أن يتداول، وال جيوز أن يقع عليه امللك اخلاصتطلّ
ما هي املعايري من وجهة نظر التنمية بني ما هو ملك خاص : اإلسالمي وهوهناك سؤال كبري يف االقتصاد 

  وما هو ملك عام؟ هل القضية متروكة لقرار من احلاكم؟
لت بل حوايل سبعة عشر عاما، لكن ما زيف الواقع إن هذا املوضوع، رغم أنين حاولت أن أكتب فيه ق

  .سةأشعر بأن هذا البحث حيتاج إىل مزيد من التعمق والدرا
يز به بني ما هو ملك عام وما هو ملك خاص هو الوقوف عند ستطيع أن من إن املعيار الذي ن:هنالك قلت

الناس شركاء يف   : –النصوص الشرعية الواردة يف هذا اال وخباصة األحاديث النبوية، مثل قوله 
وقد نبهت إىل املسألة، . لحومثل حديث أبيض بن محاد بالنسبة ألرض امل  املاء والكأل والنار: ثالث

ق ا استئناسا مبا قاله فقهاؤنا يف هذا اال، أن العلة فيما جيب أن يكون ملكا عاما هو وجود أموال تتعل
ها أو كثري منهم أو مصلحة متعينة للجماعة منها، حبيث إذا وقعت حتت التملك مصلحة اجلماعة بكافة أفراد

  يأة له منالفردي بطل االنتفاع ا مبا هي مه
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 قلنا هناك بأن من –فلذلك جيب منعها عن التملك اخلاص والتداول وحتديد ذلك بشكل فقهي . منفعة عامة
هذه األمور ما ال تتناسب املنفعة اليت تنال منه مع ما يبذل يف سبيل احلصول عليه من جهد ونفقة، هذا جانب 

ويعرب يف هذا ..  األمة حبيث ال تعد مهيئة ملا هي نافعة فيهواجلانب الثاين أا منفعة ضرورية موع.. من املعيار
وهذا واضح متاما يف عملية .  حبيث تصبح بنية اجلماعة مهددة»حبيث تتفرق اجلماعة يف طلبه«اال بعبارة 

ففي هذه احلالة عندما استقطع ابن محاد .  أبيض بن محاد من إقطاعه الذي منحه إياه–  –استقالة الرسول 
يا « أرض امللح، فأقطعه إياها، مث إن األمر تبني فيه ضرر اجلماعة باحلبس إذ قال شخص آخر –  – النيب

 إذن اجلماعة حمتاجة » بأرض ليس ا ملح– أي هذا امللح –رسول اهللا إين قد عرفت امللح يف اجلاهلية وهو 
فاستقال الرسول .. ري جهد أو نفقة من ورده أخذه، يؤخذ بدون بذل كب– أي الكثري –إليها وهو كاملاء العد 

–  –أبيض بن محاد، فقال  :فقال الرسول .. قد أقلتك على أن جتعله مين صدقة– - : هو منك
  . صدقة، وهو مثل املاء العد من ورده أخذه

فمن يرجع إىل اخلطوط الفقهية يف هذا . ويف الواقع، إن مللكية األرض يف التاريخ اإلسالمي طبيعة خاصة
ا ارتبطت بأمرينااألمر األول من حيث أصل دخوهلا يف حوزة املسلمني: ال يالحظ أ.  

من حيث ما جيب على هذه األرض من حقوق للجماعة، لذلك عندما يتعرضون ألحكام : واألمر الثاين
أرض : مها حبسب أصول دخوهلا يف حوزة املسلمني، فيقولونكااألراضي يذكرون أن هذه األراضي ختتلف أح

أسلم عليها أهلها، وأرض صاحل عليها أهلها، وأرض فتحت عنوة، وأرض جال عنها أهلها، وأرض موات، 
  .إخل

وعن األرض اليت . يقولون إا ملكية خاصة ألصحاا: ولذلك يقولون عن األرض اليت أسلم عليها أهلها
ملسلمني، أو أبقيت يف يد أهلها هل نقلت ملكيتها جلماعة ا. صاحل أهلها عليها إا ما اشترط يف عقد الصلح

  ملكا هلم؟
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فالشافعية يقولون بتقسيم ملكية األرض على . املذاهب هنا متعددة اآلراء.. وعن األرض اليت فتحت عنوة
وقالوا بالنسبة ألرض السواد استطاب عمر أنفس الفاحتني، فهو بذلك مل . الفاحتني إال إذا استطيبت أنفسهم

واحلنابلة خيريون اإلمام بني . ، رأيهم تصري وقفا بنفس الظروف على مجاعة املسلمنيواملالكية. يقسمها عليهم
  .بني قسمتها وبني إبقائها يف أيدي أهلها ملكا هلم: واحلنفية يقولون. قسمتها ووقفها

األرض األمريية باعتبار رقبتها للدولة ولألفراد حق : زال العمل لدينا يف األردن حىت اآلن على ذلك ما
وسندات .. بعضها سندات تصرف. فلدينا صكوك متلك األراضي تعد سندات ملكية خاصة. تصرفال

  .التصرف تكون على األرض األمريية
هذا يف الواقع يعطي . زالت األردن تعمل ا يف كثري من دول املشرق العريب ألغيت هذه القوانني، لكن ما

 وأراض عشرية باعتبار –التقسيم إىل أراض خراجية كذلك . قضية األرض موقفا خاصا يف التاريخ اإلسالمي
  .- الزكاة–األرض اليت أسلم عليها أهلها أرضا مملوكة هلم، إذن يدفعون العشر 

اليت أوجب عليها عمر بن اخلطاب قدرا من املال يدفعها الذين يزرعوا هي أرض : واألرض اخلراجية
ية ها، لكن يهمنا أن نشري هنا إىل كيفدخل فيريد أن نفقهية يف هذا اال ال ن تفصيالت كوهنا.. خراجية

 معاجلة اإلسالم لقضية ملكية األرض ضمن هذه األدوار اليت قررت حكما خاصا فيما يتعلق مبلكية األرض ال
  .بد من االلتزام به

فإذا كانت األرض جلماعة املسلمني ال يصح أن تأخذ قرارا بنقلها عن هذه الصفة، أو إذا كانت هناك 
ضمن هذا اإلطار . أرض خاصة ال نستطيع أن ننقلها إىل ملك عام بدون املربرات الشرعية الواردة يف هذا اال

ننبه إىل أن للملكيات الزراعية سواء أكانت على مستوى ملكية الرقبة أو على مستوى ملكية املنفعة، فإن 
  . اخلاصةللدولة سلطات على األرض يف انتفاع األفراد ا أو على امللكية
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مثال .  وقد عاجل اإلسالم هذه املشكالت معاجلات متعددة–وهناك مشكالت فيما يتعلق بالتملك الزراعي 
من أوضحها يف جمال التملك الزراعي اخلاص ما يسمى بتفتت امللكية عن طريق املرياث وقضية امتناع األفراد 

  .طاة للدولة ملعاجلة هذه القضاياعن استثمار أراضيهم وتعطيل الثروة، وما هي الصالحيات املع
هناك . وقد وجدت نصوصا فقهية مشرقة يف هذا اال، مثال، إذا امتنع أهل اخلراج عن زراعة األرض

بن احلسن الشيباين، أعطوا صالحيات واسعة تدفع دءا من حممد عدد من اإلجراءات ذكرها الفقهاء، وهؤالء ب
وإذا . غما عن صاحب احلق فيهاوا الدولة صالحية تأجري األرض رفأعط. الدولة أن تتدخل لضمان حق اتمع

د من يستأجرها فللدولة أن تبيعها عليه ليضمن حقه يف العوض، مما يعين أن املواجهة الفقهية تقوم على مل جت
ضوء قواعد االجتهاد يف الشريعة اإلسالمية، وهي قادرة على وضع حلول ألية مشكلة تطرأ يف التطبيق 

  .سةواملمار
 أن أشري إليها مسألة أراضي وأمالك املعمرين األجانب اليت سيطروا عليها مث ومن القضايا اليت طلب مين

تركوها عند االستقالل يف بعض الدول اإلسالمية، والتمييز بني األراضي اليت يعرف مالكوها األصليون 
  .بعد االستقاللواألراضي اليت ال يعرف مالكوها وبيان حكمها إذا تسلط عليها أفراد 

حيث .. أقصد أا وقعت يف كثري من بالد املسلمني.. هذه القضية يف الواقع ليست خاصة ببلد دون بلد
يف فترة االستعمار وضح الكثري من األجانب أياديهم على الكثري من األراضي وليس، فقط األجانب، بل بعض 

  .راض وأمالك حازوها بطريقة غري مشروعةاملستغلني واملنفذين لقوى االستعمار وضعوا أيديهم على أ
هذا يرتبط كما أشري بالقضايا اليت طلب مين التركيز فيها على موضوع تأميم األراضي الزراعية وما احلكم 

  .فيه
والواقع أن موضوع التأميم موضوع كبري وواسع ومتعدد اجلوانب، لكن أقول إن التأميم يف األصل هو 

  ة الدولة أو امللكية العامةنقل امللكية اخلاصة إىل ملكي
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كأداة من األدوات اليت استخدمت يف الفكر الوضعي، سواء أكان رأمساليا أم اشتراكيا، حلل مشكالت 
  .امللكية أو ملطاردة امللكية اخلاصة

  فما موقف الفكر اإلسالمي من هذه القضية؟
كية اخلاصة، فاإلسالم يرفض هذا، ألنه إنه ملن الواضح، إذا أريد بالتأميم مطاردة امللكية أو احلد من املل

دامت تعمل وفق  أقام النظام على احترام امللكية اخلاصة واحملافظة عليها وصيانتها، وال جيوز االعتداء عليها ما
لكن إذا أريد بالتأميم معىن من املعاين التالية فال نقف عند االصطالح، . القواعد الشرعية ويف حدود املشرع

  :وحندد احلكم على ضوء ذلك، فنقول.. ملضمونولكن نقف عند ا
وزة أشخاص بطريق غري مشروع فهذا واجب شرعا وعقال، وال إذا أريد به استرجاع مال دخل يف ح

  .نقف عند التسمية
 إمنا ورد عليه اعتداء من أفراد –وإذا أريد به مال خاص كان يف األصل عاما، وجيب أن يظل عاما 

  .فهذا أيضا واجب، فيجب استعادة هذه األمالك إىل امللك العام.. صاحلهمواحتجزوا من املال العام مل
وإذا أريد به نزع ملكيات هؤالء الذين احتلوا بالدنا واستعمروا أراضينا دون وجه حق واستردادها من 

وقد كانت قوة االستعمار هي اليت . فهذا واجب ألم أخذوها بدون حق.. األعداء احملاربني ومن األجانب
فعند ذلك، .. غتصبهال جيوز أن يتملك ما ا.. ا هذه احملتل املستعمر املقاتل فقول واحدأم. مكنتهم من هذا

وال خالف يف استردادها منه، سواء عرف من ملكها قبله أو مل .. األرض اليت يف يد املستعمر تسترد منه
  .ماريعرف، إذ ليس للمستعمر حق يف ملكية ما وضع يده عليه يف فترة االستع

إذا كانت املنفعة .. وإذا أريد بالتأميم جواز نزع امللكية اخلاصة حبدود معينة ملنفعة عامة فهذا أيضا جائز
 لتحصيل هذه املنفعة، وذلك شريطة ةق الوحيدشرعية معتربة ومعتمدة، وكان نزع امللكية اخلاصة هو الطري

  .التعويض املناسب
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اخلاصة، وحماولة التأثري بالفكر املستورد، وتقييد امللكية اخلاصة أما إذا أريد بالتأميم حماربة امللكية 
  . فهذا مرفوض ألنه خمالف ألصول النظام االقتصادي اإلسالمي ولقواعد الشريعة ومقاصدها–وحصارها 

هذه القضايا تعود إىل أمور سابقة والتحقيق يف أوضاعها ومالبساا أمر يطول وقد يؤدي : وقد يقول قائل
  .لمإىل الظ

بد من جلان متخصصة قادرة  حنن مكلفون ذه النواحي مبا يغلب على ظننا، وليس باليقني والقطع، فال
  .فكل ما ثبت أنه أخذ بدون وجه حق جيب أن يسترد.. حتقق وتدقق.. تقية خبرية

هذا واجب شرعي . وكذلك تأميم الشركات األجنبية اليت كانت متلك موارد أساسية من موارد بالدنا
هذا من .. أو تأميم شركات البترول اليت متتص ثروتنا البترولية. ثل ما يقال عن تأميم شركة قناة السويسم

  .الناحية الشرعية كله مطلوب وواجب
هنا ليس املقصود به ) األجنيب( جيب أن أنبه أن – مبناسبة ورود لفظة أجنيب –لكن وأنا أتكلم عن األجنيب 

فاألجنيب يف وطننا هو غري ذلك األجنيب، الكافر الظامل . من الدول اجلزئية القوميةمن هو خارج األقاليم احمللية 
الذي دخل بالدنا دون وجه حق وتسلط على أراضينا بالقوة الغامشة، وليس أجنبيا املسلم الذي حيمل جنسية 

  .دولة جزئية أخرى
ب من وجائب مالية وخباصة ما لكن للفقهاء تقسيمات وأحباث فيما جي.. مشروع.. بيع األراضي الزراعية

إال ما هو . لكن املبدأ أنه ال قيود على بيع األراضي الزراعية. فيه تغطية لبيع املسلم للذمي، وبيع الذمي للمسلم
يف عقود البيع نفسها، أو إذا كانت املصلحة العامة تضمن حقوقا معينة ثابتة مثل القيود اليت توضع على 

ي وزعت عليه بعملية وزيع الوحدات الزراعية، لتضمن الدولة قيام الشخص الذمشاريع اإلسكان أو مشاريع ت
   من أن تتخذ للتجارة واالستغالل تضع الدولةالدوب. الزراعة
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  .قيودا تضمن حتقيق هذا اهلدف وحبيث حتقق املصلحة الشرعية، وحينئذ فال ضري وال حرج
  :»اإلحياء« و »ىاحلم«بيان حكم احتجاز األرض وعالقة ذلك مبفهوم كل من 

ال جيوز ألي فرد أن حيتجز من األرض املباحة خروجا عن القواعد املنظمة إلحياء املوات، ألن القاعدة 
وهذا . أي ال يكون إال ملصلحة شرعية معتربة   ال محى إال هللا ورسوله: عندنا هي نص احلديث النبوي

فهذا من الناحية الشرعية ال .. اعي العامة إلبله وغنمهتنديد مبا كان يفعله شيوخ القبائل كاحتجاز جزء من املر
وإذا رأت الدولة أن حتجز جزءا . فيجب أن يكون املال العام لعامة املسلمني، وال جيوز أن يتعلق بالفرد. جيوز

  .من األرض ملصلحة معينة تتعلق بالدولة ومشاريعها اإلمنائية، فهذا يدخل يف حدود احلمى للمصلحة العامة
  .حكم تأجري األراضي.. ا فمن القضايا املطلوب اإلشارة إليهاوأخري

. تدخل يف مباحث أحكام استغالل األراضي الزراعية) حكم تأجري األراضي(تعلمون أن هذه القضية 
وقد اختلف الفقهاء يف هذه العقود ما بني جميز :  اإلجارة– املساقاة –املزارعة : لدينا صيغ وعقود عديدة

  .ومانع
 هذه القضية أطلت احلديث فيها يف اجلزء –رض بدون أن تكون األجرة شيئا معينا من إنتاجها أجرة األ

وتبىن .. الثاين من كتاب امللكية، وأوضحت وجه ترجيحي جلواز األرض مع القول بأن املزارعة أحل منها
 يتوجه بعمليات بعض الفقهاء حلكم الكراهة خبصوص إجارة األرض، ألن التنظيم االقتصادي العام جيب أن

والعدل يف ذلك أنه إذا مل . استغالل األراضي إىل عقود املزارعة واملساقاة، ألن فيها اشتراكا يف ناتج األرض
  .ة دون أن يتحملها العامل فقطالتبع) مالك األرض والعامل فيها(خترج األرض شيئا يتحمل الطرفان 

 هذا اللقاء، لكن أختم حماضريت بأن موضوع هذه تقريبا أهم القضايا اليت أحببت أن أركز عليها يف
  امللكية، فيما يتعلق بالنظرية العامة والطبيعة العامة، موضوع ال
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ولعلي يف حماضرة املساء، عندما نتحدث عن القواعد الشرعية واألخالقية . ميكن أن أغطيه يف هذا اللقاء
وهو موضوع قيود امللكية وأثرها . ليهارة إشري للموضوع الذي وعدت باإلشالضابطة للسلوك االقتصادي، أن أ

على السلوك االقتصادي، وقد تكون هناك فرصة للحديث بشيء من التفصيل حبيث يظهر لنا أن تقييد امللكية 
ع القواعد  إىل حد كبري م–يضمن ..  أصلية أم إرادية أو استثنائيةاباحلاجة الشرعية املقررة سواء أكانت قيود

  . االقتصادي يف اتمع اإلسالمياألخرى سالمة السلوك
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  املناقشة والتعقيب
  عبد السالم العبادي. د

ولذلك اجتزأت . يف البداية أؤكد ما قلته يف بداية احملاضرة بأن موضوع امللكية متعدد اجلوانب وواسع
 إال يف مؤمتر بعض القضايا املهمة، وسلطت عليها األضواء، وإال فإن موضوع امللكية واسع، وال ميكن استيفاؤه

  .كامل حول كل تفصيالت قضايا امللكية
ويكفي أن أشري إىل أن البحث الذي أشري إليه يف احملاضرة كان اجلزء األول منه يتعلق بطبيعة امللكية فقط، 

  .واجلزء الثاين يف قيود امللكية، واجلزء الثالث يف وظيفة امللكية
.. ثة أيضا حباجة إىل االستكمال والدراسة والبحثزال الكثري من جزئيات هذه املوضوعات الثال وما

وما هي إال إطاللة على موضوع امللكية وحماولة تلمس بعض القضايا .  واسع– كما قلت –فموضوع امللكية 
لتعرفوا من . اليت حتتاج إىل بلورة وحتديث لتكون أمامكم، وأنتم الباحثون املستقبلون يف االقتصاد اإلسالمي

كبري خلري اتمع تأهيل والنظر والدراسة والتحليل، ومن مث نواصل مسرية االقتصاد لعطاء هذه القضايا بال
  . باملالحظات تفصيال كما وردت وعرضتأبدأ. اإلنساين
جيب أن حنذر غاية احلذر يف أحباثنا يف ..  تعليقي على قضية التوجهات حسب األوضاع السياسية-١

سية ختدم أوضاعا ليست يف إطار الشرعية، سواء أكانت مستوردة أم االقتصاد اإلسالمي من أية توجهات سيا
لكن جيب أن نقدر وجهات نظر .. األصل أن يكون البحث موضوعيا على ضوء األدلة والنصوص. داخلية

بعضنا البعض ونتحاور يف إطار من املوضوعية والبحث عن الدليل الشرعي مع تأكيدنا على ما جيب أن يكون 
 ألن عملية االام ليست.. يف جرأة دون اامأو أن ال يكون 
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لم ا وإال فال وأن يديل حبجته فإن كانت مقنعة س.. عملية سهلة، ألن لكل شخص حقه يف البحث والنظر
  .فيكفي رأي طرح يف الساحة وهو وضح له فيه هوى أو ليس فيه هوى.. حول وال قوة إال باهللا

نتيجة ضعف .. ألحوال بدون شعورء من التأخر، ويف كثري من اوجيب أن نعترف بأن حبوثنا قد مسها شي
طالع على جزئيات ع على جزئيات يف الشريعة وعدم االطاليجة االأو قد يكون نت.. طالع واملعرفة والثقافةاال

  .أخرى
  .األصل كلما استكملت البحوث وزادت الكفاءات ودرست القضايا اتضحت األمور بشكل جيد

 خيطئ بعض الباحثني يف طرحها هنا قضية االستخالف اإلهلي، فاالستخالف اإلهلي ال  من القضايا اليت-٢
  .يعين أن امللكية األصل فيها أا عامة، أو أن األصل أن التوجه فيها أن تكون دون استئثار وختصيص

.. عةيف الشري.. جل وعالاهللا .. االستخالف اإلهلي لإلنسان يف األرض حدد قواعده وشروطه وتفصيالته
فاالستخالف اإلهلي كما عرب عنه .  فيها ذكر االستخالف اإلهلي كما هو يف مصدريها الكتاب والسنةاليت ورد

ومنهج اهللا . علماؤنا عبارة عن إسكان اإلنسان يف هذه األرض وحتميله واجب إعمارها وفق منهج اهللا وشرعه
وال ينبغي .. صول واألحكام املقررة يف الشريعةوامللكية العامة، ضمن األ.. وشرعه من قواعده امللكية اخلاصة

  .أن نأخذ بداية العنونة ونغفل بقية القاعدة
حاول بعض املتأثرين بالفكر االشتراكي املستورد الوقوف عند بعض اآليات الكرمية وحتميلها أكثر مما 

: لكا عاما بقوله تعاىلأن تكون ممثل الذين استدلوا على أن األرض جيب .. والغفلة حىت عن سياقها.. حتتمل
         .اليت تسجل نعم اهللا على الناس..  ويف هذا غفلة عن سياق اآلية الكرمية ..

  .لكن كيفية تعاملهم مع هذه النعم حددا آيات ونصوص أخرى
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يث ال حتمل القاعدة أفكارا وقاعدة االستخالف جيب أن توضع يف مكاا الصحيح يف حبوثنا االقتصادية حب
  .ليست منها

إما .. املقصود بأن كل ما هو مرتب بنصوص هذه امللكية قائم على القواعد املقررة من اهللا جل وعال
باالجتهاد على أساس النص املباشر أو باالجتهاد على أسس استنباط احلكم بطريق غري مباشر أو بقواعد 

  .االجتهاد
  .ار، لكن جيب االنتباه إىل أمهية قاعدة االستخالف ودورهاالقضية فيها نوع من االختص

 لتربير »امللكية وظيفة اجتماعية« يف العامل الغريب ويف الفكر الوضعي جاءت حماولة استحداث فكرة -٣
ليس .. يف النظر اإلسالمي امللكية ليست وظيفة اجتماعية. القيود اليت تضعها الدولة على امللكية اخلاصة

ولذلك على املوظفني الذين هم املالك .. ف هو اهللا عز وجلاملوظِّ. و اتمع وأصحاب السلطة فيهف هاملوظِّ
الذي هو اهللا جل وعال، فإذا مل يلتزموا يكونون .. أن يلتزموا بقواعد املستخلف، بقواعد املالك، بقواعد املوكل

  .قد خالفوا قواعد وشروط الوكالة واالستخالف
بعضها قد يصل إىل االسترداد .. ءات اليت تتخذ معهم يف جزئيات هذه املخالفاتوالشريعة حددت اإلجرا

الشريعة «. إىل غري ذلك مما له تفصيالت يف الفقه يف جمال تنظيم املعامالت.. وبعضها قد يصل إىل البيع جربا
 من اهللا جل  وإمنا هي حق فردي مقيد بتوظيف واستخالف»اإلسالمية ترى أن امللكية ليست وظيفة اجتماعية

وعال، له وظائف شخصية تعود على الفرد نفسه وعلى أسرته، فهو حق له وظيفة اجتماعية وليس وظيفة 
  .اجتماعية حبتة

ونقول بأن للملكية وظيفة اجتماعية للدالالت القاطعة بأا حق خاص واحلق اخلاص فكرة تتناىف مع 
 ع امللكية يف الوقت الذي يراه مامع له احلق يف أن يرتمر يف اتفال يعود صاحب األ. كوا وظيفة اجتماعية

  دامت امللكية مركزا قانونيا
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فاملانح هو اهللا، منح اتمع يف إطار امللكية العامة، . ت قائمة على منح اتمع أو الفردسأو مركزا اجتماعيا لي
  .ومنح األفراد يف إطار امللكية اخلاصة كأفراد

لق، ألن هناك حدودا ال ميكن أن نتخطاها، هناك قواعد جزئية أيضا ال ميكن املعرأي لذلك أنا ال أرى 
وخارج إطار القواعد اجلزئية ويف . بناء الشريعة قائم على مبادئ عامة مرنة، وأيضا على قواعد جزئية.. ختطيها

مبادئ عامة  إن هناك :لكن ال ينبغي أن نركز دائما ونقول.. ظل املبادئ العامة هناك جمال رحب لالجتهاد
من . بد من االلتزام ا ال، بل هناك أيضا قواعد جزئية حمددة ال.. وبعد ذلك لنا احلرية يف عمل ما نريد. فقط

وال عالقة له بكون غري ..  مفهوم إسالمي خاص له قواعده وتفصيالته وأحكامه»قضية التسخري«ذلك 
، ألن عملية االنتفاع هنا أخذ العطية من اهللا مث املسلمني ينتفعون باألرض اليت خلقها اهللا، فهو موضوع آخر
ليس مبجرد عيشهم على . واألمر مل يستكمل. عدم استكمال الشروط والقواعد املنظمة لعملية املنح والعطاء

االستخالف اإلهلي مقيد، . عملية االستخالف هلا شروط وقواعد. أرض اهللا إم مستخلفون فيها
  .ة اإلنسانحبيا. واالستخالف اإلهلي مؤقت

 إن هناك حماوالت :ففي الواقع أنا قلت. وما هي قواعدها. ىل أين تصل امللكية العامة أما اإلشارة إ-٤
وطرحت فهمي للنصوص باعتبارها علة . جادة من فقهائنا قدميا وحديثا، لوضع العلة اليت يعتربها ا امللك عاما

إخل هذا أمر .. الشارع هذا أو املنشأة هذه.. ن األموال، لكن الدخول يف تفصيالت وأعيااملا يعترب ملكا عام
  .يعين أوال تتبع القاعدة مث بعد ذلك تترك تفصيالا لتطبيقها جزئيا للمجتهد. متروك لالجتهاد التطبيقي

ال يستطيع الفقيه أن يقول لك بأن املنطقة الفالنية يف اجلزائر جيب أن تكون أرضا متروكة للقرية الفالنية، 
حتديد هذه . ضعت القاعدة اليت ميكن أن تكون هناك أراض ملحقة بالقرى تكون مبتعدة عن القريةفقد و

  .القرى متروك لعملية املتابعة حبدود تطبيق الشريعة على الظروف امليدانية
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أما استغالل األخ املعلق لقضية منح الزبري أرضا يف املدينة، فهي خارج املوضوع ألا عبارة عن عملية 
وهي حتديد ملا سيقع حتت امللكية . وليس حتديد املدينة العامة.  من األرض–  –يد ملا أقطعه رسول اهللا حتد

اإلقطاع املقصود به اإلعطاء من مال يصح أن يقع حتت التملك الفردي فبدل أن حيجز : املعروف. اخلاصة
 األرض املباحة ليعمرها ضمن الشخص مباشرة من األرض املباحة، يأيت اإلمام ويعطي شخصا معينا من هذه

 احلادثة اليت استرد فيها األرض – عندما صادر عمر األرض –أن يعمرها ولذلك لعلك تقصد «: شروط أمهها
. إمنا أقطعك رسول اهللا لتعمرها: فقال عمر.  لشخص احتجزها ومل يعمرها–  –اليت أقطعها رسول اهللا 

ألننا نعرف أنه إذا . فمشروعية اإلعطاء مل تعد قائمة. بالعمل الذلك استردها عمر عندما مل يقم .. لتعمل ا
فمن وضع سياجا على . حجر اإلنسان األرض املباحة للتعمري، وال يقم بالتعمري، يعطي مدة ثالث سنوات

  فترة زمنية فإذا مل يقميعطى: فقهاؤنا قالوا.  أن يدخلوهااألرض املباحة متهيدا إلعمارها، فقد منع الناس من
لكن هذا أمر اجتهادي .. مثل ما كان من اجتهاد عمر. «فليس للمحتجز احلق فوق ثالث سنني  »ريبالتعم

ليس فيه حتديد مقصود ملدة ثالث سنوات، فريى منها عد السنوات املناسبة وفق طبيعة األمر قد يعطيه سنة وقد 
وفق الظروف اخلاصة لكل سياسة وحسب رغبته يف تشجيع اإلعماء واإلحياء، أو عدم رغبته . يعطيه مخسا

  .اقتصادية لكل بلد
   هل اإلسالم حيدد نوعية املنتوج؟-٥

لق باملصلحة لكن إذا كان لديه مشكالت تتع.. املطلوب من األسواق أن تنظم نوعية املنتوج..  ال»األصل
اعة، عند ذلك ن إنتاجا معينا حتتاجه األمة يف ظروف احلرب أو ظروف مواجهة أو جموأ. العليا يف الدولة

 احملدود يف إطار – كما قلنا وقال اإلخوة مرارا –يتدخل احلاكم يف إطار هذه املصلحة احملددة وهو التدخل 
  .املصلحة الشرعية
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بعض الدول جلأت إىل ما يسمى بالنمط الزراعي حيث تقوم بتوزيع أنواع احملاصيل على كافة الزراع، 
  .إخل.. لفالن احملصول الفالين، وفالن احملصول الفالينيقولون لفالن ازرع احملصول الفالين، و

  .ويف الواقع ثبت بالتطبيق أن هذا تقييد يشل العملية الزراعية ويفسدها
وهي الفيء وجعلها .  مل يصادر أرض بين النضري، وطبق قواعد احلرب اإلسالمية–  – الرسول -٦

  .ملكا جلماعة املسلمني
 – هذا يف الواقع مفهوم حياول اآلن املتنفذون املستعمرون – ككل  قضية امللك العام لإلنسانية-٧

هذا البترول ملك للبشرية ال : يقولون.  أن يؤكدوا هذا ليتدخلوا يف مواردنا االقتصادية–املسيطرون على العامل 
 إىل تفكري  قضية حتتاج»ملك اإلنسانية« املتطرفني فيه فقضية – حنن –وال بد من جعلنا . ينبغي أن تتعرضوا له

  .قبل أن تطلق
  .فكيف بقضية ملك اإلنسانية.. بعض الباحثني يتحفظون عليها.. »امللكية العامة«فقضية 

 وكالم الدكتور حسن عبد اهللا األمني يف التقسيم الثالثي؟ »الشكل« أما األخ عمر البكري يف قضية -٨
وقد ظننت أن بعض باحثينا لن .  يف ذلكيف الواقع أنا مل آخذ هذا التقسيم من أحد، وهذا واضح من مرجعي

ألن بعض .. يتقبلوا بسهولة، ولذلك سارعت وأمضيت ليايل طويلة وأنا أحبث يف كتب الفقه حىت أجد مستندا
  .فقهائنا ال يرضيهم إال ذلك، فإذا مل تورد هلم النص الفقهي مباشرة يقولون عنك أين أنت ذاهب لتخرب؟

إن هناك نوعني من :  الكالم الذي قلته٢٦٨ صفحة »امللكية«تاب فأوردت هذا يف اجلزء األول من ك
ومما عظمت البلوى به اعتبار «: امللكية العامة، ملكية عامة للمسلمني، وملكية بيت املال، ويقول املاوردي

  بعض العوام أن أرض النهر ملك بيت
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مام إقطاعها وال متليكها بل وأعظم من وهذا أمر ال دليل عليه وإمنا هو كاملعادن الظاهرة ال جيوز لإل. املال
واملعادن الظاهرة إمنا امتنع متليكها واإلقطاع فيها لشبهها للماء وبإمجاع املسلمني على . املعادن الظاهرة يف ذلك

  .»املنع من اإلقطاع والتملك فيها
 تباع وال تقطع وإن اخللق كلهم مشتركون فيها وتفارق املوارد يف أا ال متلك باإلحياء وال«: مث يقول

بل هو وغريه فيها سواء فإن وجدنا را صغري بيد قوم خمصوصني مسئولني . وليس للسلطان أن يتصرف ا
  .»عليه دون غريهم فهو ملكهم يتصرفون به مبا يشاءون وهذا ملك خاص

  .ملك بيت املال، وامللك العام، وامللك اخلاص: إذن هنالك أنواع ثالثة
األار وجماريها العامة ليست مملوكة بل هي إما مباحة ال «: ي وغريه، فيقولوهي أوضح عند الزركش

كما .. مباحة.. وال شك أن األار الكبار كالنيل والفرات. »جيوز ألحد متلكها وإما وقف على مجيع املسلمني
لك اخلاص، وال صرح به الفقهاء يف كتبهم وال جيوز متلك شيء منها باإلحياء، يعين ال جيوز وقوعها حتت امل

وهذا هو األصل املقرر يف فقهنا وهو .. فليست هي بامللكية اليت هي ملكية بيت املال. البيع من بيت املال
  .منسجم مع واقع تفصيل األحكام خبصوص أنواع امللكيات يف الشريعة اإلسالمية

  .هاقلنا لعلنا نشري إليها يف حماضرة املساء، بشيء عن:  موضوع الوظيفة والقيود-٩
األمران خمتلفان، : موضوع احليازة وعالقتها باألراضي األمريية يف احلقيقة:  األخ الدكتور طارق-١٠

احليازة كسبب من أسباب امللكية هلا مفاهيمها اخلاصة وهي غري موضوع األراضي؛ ألن األراضي األمريية قد 
  .أوضحنا طبيعتها املتميزة

أشرت إىل أنه يف ظروف .  مع اإلصالح الزراعي»الكوخلوز« أما القول مبلكية من نوع خاص مثل ملكية
  معينة يف توزيع امللكيات ميكن لإلمام أن يشترط 
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  .شروطا معينة مع حتفظنا على موضوع حتديد امللكيات والبحوث التفصيلية اليت تقال يف هذا اال
 أنا مع األخ الكرمي املرحوم أحب أن أقول هنا..  املوقف من التأميم الذي سأل عنه عدد من اإلخوة-١١

الذي تناول قضية التأميم ودافع عنها بقوة وأورد أدلة ) اشتراكية اإلسالم(الدكتور مصطفى السباعي يف كتاب 
نظرات يف كتاب اشتراكية «وقد رد عليه عدد كبري من الفقهاء منهم الشيخ حممد احلامد يف كتابه . عديدة

  .»حكم اإلسالم يف االشتراكية« يف كتابه  والشيخ عبد العزيز البدري»اإلسالم
وناقشتها وانتهيت . أما يف حبثي عن التأميم فقد أطلت احلديث ألمهيته، وأتيت بأدلة ايزين وأدلة املانعني

وهو أن املشكلة هي حتديد معىن اصطالح التأميم، ألننا عندما نقول بأن . بالتكييف الذي أشرت إليه سابقا
: فنقول.  واحد ويقول يعين أنتم مع بقاء بريطانيا وفرنسا يف قناة السويس، أنتم ضد التأميميأيت.. التأميم حرام

نسترجعها بدون نقاش، وليس هذا ما نقصده .. ال،. إذا كنتم تقصدون أن نسترجع أموالنا من األعداء
  .بالتحرمي

 عند بعض فقهائنا الذين عندما نأيت ونقول. والسيطرة عليه من فئات حمدودة. مثل قضية متلك البترول
طيب أنتم مع استمرار سيطرة قلة من الناس على أموال األمة . التأميم حرام: حيث يقال. يأخذون بظاهر األمر

  .العامة وحتكمها فيها وإنفاقها يف شهواا
ا فهذ.. إذا كان املقصود استرجاع ما جيب أن يكون ملكا عاما ليكون ملكا جلماعة املسلمني.. ال يا أخي

  .مدعو إليه ومطلوب وواجب
إذن كان خطي يف حبث هذه القضية هو الدعوة لتحديد املقصود مبوضوع التأميم فعندما دخلنا يف 

  .التفصيل وجدنا أنفسنا ملتقني يف كثري من القضايا
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ال، لكن بعد الدخول يف .. واآلخر يقول. أحدهم يقول التأميم حرام.. يف البداية كان االختالف
مرفوضة : جائزة وواجبة ولبعض الصور األخرى قوال واحدا.. ت وجدنا أن لبعض الصور قوال واحداالتفصيال
  .وممنوعة

 يعين أنك مع التأميم وهذا يعين أنك تشجع »إن بعض الصور جائزة وواجبة«: وقد يقول قائل إنك تقول
  .االجتاهات اليت أخذت بفكرة التأميم وطاردت امللكية اخلاصة

لكن بعد حتديد األمور بطريقة .. ومن أراد أن يستغل بعد ذلك.. ا ووضحنا يف التفصيلفقد نبهن.. ال
ال يقرأون وال .. إمنا لو كان هنا بعض ممن هم مغمضو العيون. تفصيلية واضحة، فقد أغلق الباب على املستغل

  .فهذا موضوع آخر. وينعقون وراء كل ناعق.. يفهمون
حنرر حمل الرتاع ونبني احلكم الشرعي بكل دقة وتفصيل مث بعد ذلك  أن – حنن الفقهاء –فاألصل عندنا 

  .فهذا موضوع آخر.. ندعو األمة لاللتزام به، فإذا قصر مقصر، وإذا استغل مستغل ما قيل
  : اإلجابات السريعة-١٢

 االستشهاد بـ  -            مة قاعدة بينت علة  يف موضوع تقييد الغني
ألن هذه .. احلرص على االستفادة من موارد بيت املال يف حتقيق التوازن االقتصادي يف اتمع غري ما حنن

 ).الفيء(واردة كما تعلمون يف 
 اإلسالم يقيد امللكية من حيث –إذا ملك أشخاص آالف الفدادين من األراضي وغريها .. امللكية خاصة -

 ميكن أن يكون يف اتمع اإلسالمي ملكيات كبرية، ولكن جيب أن »الكم« وليس من حيث »الكيف«
إذن . ليست ظاملة وليست مستغلة. تكون ملكيتها قائمة على أسس شرعية وتتصرف بقواعد الشريعة

 .كلما زادت أو كربت كانت يف مصلحة اتمع وتقدمه
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 .ات اخلاطئة اليت حدثت يف اتمعات األخرىلكن مشكلة امللكيات الكبرية أا ارتبطت يف ذهننا باملمارس
كثري من تفاصيلها يتفق مع القواعد العامة يف الشريعة حىت قضية إعطاء بعض املقاتلة .. ملكية يف الغربلل -

أما إذا أسيء استعمال . من حيث األصل جيوز لإلمام أن يقطع من األراضي املباحة للقبائل أو األفراد
 .فهذا موضوع آخر..  سلبيةالعملية وبنيت على قواعد

 .من وجهة نظرهم الراجح أنه ال خيرج. هذه مسألة اختلف فيها العلماء.. هل خيرج القطاع العام زكاة؟ -
ما دام أن . هل يضع اإلسالم قيودا على امللكية للحد من الدخل غري الزكاة حىت ال يكون هناك تفاوت؟ -

 . فهذه القواعد هي اليت تضع احلد من حيث التكيفالعملية كلها تتم يف إطار الشريعة وضمن قواعدها
إذن هناك طرق كثرية ممنوعة هي اليت تؤدي إىل ملكيات ..  عندما حتدد طرق امتالك املال– مثال –أعىن 

لكن فكرة منع زيادة الدخل . وسائل التصرف بامللكية عليها قيود تفصيلية متنع قيام دخول ممنوعة.. ظاملة
 .عة اإلسالمية ال حتدد امللكية من حيث الكم، ال الثروة وال الدخلالشري.. على حد معني

الواقع أن املنقول ليس عن معاوية إمنا املنقول أنه يف زمن عمر بن .. اإلشارة إىل فعل معاوية بن أيب سفيان -
اليت وهي .. عبد العزيز ملا ويل اخلالفة وجد أن كثريا من األراضي قد حازها بنو أمية وهي ليست هلم حبق

وليست (وغريمها : فاإلشارة إىل الوليد وإىل سليمان. كان قد أقطعها هلم خلفاء بين أمية الذين سبقوه
إن هؤالء يعطون عطايا ما كان ينبغي لنا أن نأخذها وما كان ينبغي : فخطب قائال) اإلشارة إىل معاوية

.. وإين قد بدأت بنفسي وأهل بييت. هلم أن يعطونا إياها وإمنا رأيت ذلك ليس علي فيه من اهللا حماسب
  .فبدأ يرد األموال اليت أخذت من عطايا أخذوها بدون وجه حق
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امللك .. الشريعة اإلسالمية تشجع على قيام امللكية اخلاصة لألراضي وبالتايل.. قضية عقود التملك اخلاص -
 .اخلاص لألراضي حيقق املزيد من االستثمار واإلبداع يف اإلنتاج الزراعي

حيق للدولة أن تتدخل يف ممتلكات بعض رؤساء الدول اليت قد يكونون امتلكوها بطريقة غري هل  -
 .حنن قلنا القاعدة شاملة للرؤساء وغري الرؤساء.. مشروعة؟

الزم كشف .. هل جيب شرعا أن يعوض احملارب املستعمر عن مصاريف االستصالح واالستثمار؟ -
 .رم على أشياء كثرية ألم سرقوا كثريا من خرياتناحساب تفصيلي بيننا وبينهم، وحنن قطعا حنا

قد أنه أنا واضح أين حتفظت وبينت يف بعض الصور وأرجو أن أذكر . أنا ما قلت بإطالق حبث التأميم -
يقول يل باحث إن التأميم مفهوم اصطالحي حمدد يراد به مطاردة امللكيات اخلاصة وحتويلها إىل ملك 

 .وم التأميم ممنوعأقول له ذا املفه.. عام
 نقول هلم هذه الصور جائزة –لكن إذا استخدمت الكلمة يف حاالت أخرى كما صارت يف بالدنا  -

 . أو مسوها أي شيء»تأميم«ومسوها 
وقد طلب مىن أن أهتم مبلكية .. وإمنا حتدثت عن امللكية بصفة عامة.. أنا مل أركز على ملكية األراضي -

 .األراضي
ال بد أن يكون واضحا أن قيام الدولة : راضي إذا قامت الدولة اإلسالميةكيف يكون التصرف باأل -

.. وهناك أشياء كثرية قائمة على أساس شرعية وسليمة.. اإلسالمية ال يعين أن كل شيء يشطب ويغري
وأنه إذا كانت هناك خمالفات .. أشياء ستبقى.. وذلك بالنسبة مللكية األراضي سيكون هنالك تفصيل

وهذا موضوع أطلت احلديث فيه عند .. وقد يظهر البحث غري ذلك..  املخالفات تزالهذه.. شرعية
 .حديثي عن ملكية األرض الزراعية يف اجلزء الثاين من كتاب امللكية
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يتصرف فيها اإلمام مبا ... إذا تويف مسلم وله قطعة أرض تكون لبيت املال قطعا إذا كان ليس له وارث -
 يبيعها ويضع مثنها يف بيت املال، وقد يرى أن املصلحة أن تعطى لفقري حيقق املصلحة للمسلمني فقد

 .فال ضري يف ذلك وال حرج.. يستثمرها
  .أسأل اهللا سبحانه وتعاىل التوفيق لنا مجيعا

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  دور الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي
  واألهداف االقتصادية للدولة اإلسالمية

  *منذر قحف: الدكتور
. احث أن خيتار اجلوانب الرئيسة يف حبثه، ويعرضها بالطريقة اليت هو مقتنع اإنه من املتوقع من كل ب

 تشكل أسس – يف اعتباري وقناعيت –فيتوقع مىن إذن أال أدخل بكل التفصيالت، وأن أركز على نقاط رئيسة 
  .املوضوع الذي أتطرق إليه

فعندما نتكلم عن النظام االقتصادي . . أما النقطة الثانية فهي أنين أود أن أحدد إطار البحث–هذا أوال 
اإلسالمي وعن دور الدولة؛ كثريا ما يكون إطار البحث باهتا وغري حمدد؛ فأنا ال أتعرض بصورة رئيسة وال 

هل هذا جائز : فليس موضوعي هو مناقشة.. بصورة أساسية ملا جيوز للدولة أن تفعله، وما ال جيوز هلا أن تفعله
   ظروف وأحوال؟أو غري جائز، ويف ظل أية

املوضوع هو حماولة لفهم ذلك اجلانب من النظام االقتصادي الذي يتعلق بدور الدولة يف احلياة االقتصادية 
ألننا لو حاولنا أن جنيب على .. وفهم هذا اجلانب كنظام، وليس فهم ما إذا كان حيق للدولة أن تفعل كذا

إلجابة عليه يف كل األنظمة، أن ذلك حسب الظروف لكانت ا) هل جيوز للدولة أن تفعل كذا؟(ذلك السؤال 
فحسب الظروف ميكن للدولة أن تفعل أي إجراء، أمل تقم الدولة الرأمسالية، اليت : لنبدأ بالرأمسالية.. واألحوال

لت فع..  أمل تقم بالتقنني للسلع الغذائية أحيانا؟ أمل تقم باملصادرة أحيانا؟–تنادي دائما بالنظام احلر الليربايل 
إذن ما .. ، وكذلك الدول األخرى قد فعلت مثل ذلك..حنن نظامنا هو ليربايل رأمسايل: كل ذلك وهي تقول

  هو النظام، هي نبحث عن الناظم من خالل حاالت الضرورة وحاالت االستثناء؟ أم

                                     
 .باحث اقتصادي يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة *
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ن خالل آلية نبحث عن النظام يف وضعه العادي عندما تكون مقوماته قائمة، وعندما تتفاعل القوى يف داخله م
ما أريد أن أركز عليه يف هذه الساعة هو أن أحاول التعرف على النظام نفسه وليس على .. النظام نفسه

أرجوا أن أوضح هذه .. االستثناءات يف هذا النظام، أي ليس على ما جيوز للدولة أن تفعله يف ظروف معينة
  .عند كثري من الكتاب مبا اعترض عليه – أثناء العرض –النقطة حىت ال أوقع نفسي 

وليس هو حديث عن ..  دور الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالمي– إذن –إطار البحث هو 
  .االستثناءات، أو عن األحوال اخلاصة بظروف معينة اليت تتعطل فيها كل أو بعض آليات النظام

ة مقارنا مع مفهوم من خالل ذلك أبدأ باملوضوع، فأدعو مرة أخرى ألذكر بتعريف الدولة اإلسالمي
  الدولة يف األنظمة األخرى، ما هي الدولة يف النظام اإلسالمي؟

  :تعريف الدولة يف النظام اإلسالمي
خري تعريف اقتنعت به هو ما قدمه ابن خلدون عندما حدد معامل الدولة اإلسالمية يف مقدمته وقارا مع 

 أقرب ما يكون إىل الدولة الدميقراطية، وقارا كذلك مع  واليت هي»احلكم الطبيعي«الدولة املدنية اليت أمساها 
يالحظ يف هذا .. احلكم امللكي وهو أقرب ما يكون إىل الدولة الديكتاتورية امللكية بأي نوع من أنواع امللك

وقد .  مما يشري إىل معىن امللك الديكتاتوري املعروف اليوم»امللك اجلربي« استعمل لفظ –  –أن الرسول 
  .امللك أيضا شكل الدكتاتوريةيتخذ 

 الناس، ويف هذا تشترك مع الدولة ةفابن خلدون حيدد الدولة اإلسالمية من خالل أا ترعى مصلح
ولكن الدولة اإلسالمية ختتلف عنه يف أن .  أيضا» الناسةيرعى مصلح«الدميقراطية أو احلكم الطبيعي الذي 

أما احلكم الطبيعي فالرعاية فيه للمصاحل الدنيوية وحدها، وهذا . الرعاية هي للمصاحل الدنيوية واألخروية معا
  أما الفارق الثاين بني الدولة اإلسالمية واحلكم الطبيعي فهو أن تلك املصاحل. هو الفارق األول واألهم
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ة تقوم على مقتضى النظر الشرعي يف الدولة اإلسالمية بينما تقوم الدولة اإلسالمية يف احلكم الطبيعي برعاي
  .املصاحل الدنيوية على مقتضى النظر العقلي

والشك أن النظر الشرعي يشمل نظرا عقليا أيضا، ولكن هذا النظر العقلي هو يف حدود الشرع وضمن 
  .املعطيات الشرعية

 ينسجم مع – مبقتضى النظر الشرعي –فال يقال ملاذا تتدخل الدولة يف أن يصلي الناس؟ إن هذا التدخل 
نية اإلسالمية تقتضي أن تتدخل الدولة يف أن يصلي الناس؛ ألن صالة الناس هي أساس يف فالعقال. العقل

فالذي ال يصلي تتدخل معه الدولة، ويتحدث الفقهاء . التزامهم حنو رم سبحانه وتعاىل، وهي أساس العبادة
  . عن اإلجراءات اخلاصة ذا التدخل– بالتفصيل –

 ومل؟ ما هي عالقة الدولة بسلوك الناس –ظر الشرعي لقال قائل أما لو فصلنا النظر العقلي عن الن
وبعالقام مع رم؟ ولكان هذا القائل عاقال، وهذا نظر عقلي مقبول إال أنه نظر عقلي ال يتقيد حبدود 

فالدولة اإلسالمية إذن هي اليت تقوم على رعاية مصاحل الناس . الشرع، وال ينطلق من املعطيات الشرعية
  .ة واألخروية مبقتضى النظر الشرعيالدنيوي

إذا .  يف إقامة الدين– وليست نيابة عن اهللا سبحانه وتعاىل –واخلالفة إذن ذا املعىن هي نيابة عن األمة 
كانت الدولة نيابة عن األمة يف إقامة الدين، وإذا كان دورها يف رعاية مصاحل الناس الدنيوية واألخروية، وإذا 

  .عاية حسب النظر الشرعي، فهي إذن خالفة إسالميةكانت تقوم ذه الر
أن األولويات الوظيفية للدولة هي تلك اليت حيددها النظر : فبدهي إذن أن نستنتج النتيجة التالية وهي

األولويات اخلمس يف إقامة الدين وترقيته واحلفاظ على احلياة وترقيتها، : كما حتدث عنها الفقهاء.. الشرعي
  .يته، وحفظ العرض وترقيته وحفظ املال وترقيته أيضاوحفظ العقل وترق
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أو أولوياا الوظيفية هي نفس األولويات اليت حتدث عنها الفقهاء ومفكرو املسلمني .. إذن أهداف الدولة
  .القدامى واحملدثني

ويف هذا أيضا نالحظ معىن إقامة الدين، وهي أوىل هذه األولويات ترتبط بالواجبات واحلقوق معا، 
إننا مكلفون بإقامة الدين؟ والتكليف . ليست فقط باحلقوق، بل إن إقامة الدين أول ما فيها هو التكليفو

  .عبء كما يقول مفكرو اإلسالم
فما هي األهداف االقتصادية للدولة .. لو انتقلنا من هذه املقدمة إىل األهداف االقتصادية للدولة اإلسالمية

  لويات الوظيفية العامة؟اإلسالمية اليت تقوم على هذه األو
  :األهداف االقتصادية للدولة اإلسالمية

الشك أن للدولة أهدافا غري . يبدو يل من أولويات هذه األهداف ضمان معيشة أفراد اتمع اإلسالمي
. اقتصادية، مثل الدفاع عن الدين، والدفاع عن أرضه وأهله، والدعوة له، ومثل إحقاق احلق وتطبيق القانون

هذه قضايا مهمة جدا وأهداف أساسية للدولة، ولكنها غري . وغري ذلك.  احلدود، واحملافظة على األمنوإقامة
إال أن األهداف االقتصادية ينبغي أن . األهداف االقتصادية، على الرغم من أن الدولة تبذل الكثري من مواردها

فكيف نتعرف على األهداف : ميةتكون واضحة، فعلينا أن نفرق بينها وبني األهداف االقتصادية اإلسال
  االقتصادية للدولة اإلسالمية ومن أين نعرف ذلك؟

هذا القرآن : قد وجد يف الناس أقوام يقولون: وأود هنا أن أعود إىل نقطة أثريت من قبل البعض، ألقول
  .عندنا وال حنتاج إىل غريه، والقرآن فيه كفاية

ة من هذا القرآن، ملا استطاعوا أن يعرفوا كيف ولو سألنا هؤالء الناس كيف يعرفون شكل الصال
قد يبتدع بعضهم نوعا من الصالة ختتلف عن صالة املسلمني، ولكنها حتما غري مأخوذة من القرآن .. يصلون

منذ أن نزل .. وال شك أن املسألة حسمت منذ عهد بعيد.. الكرمي، ألنه مل يذكر أي شكل للصالة يف القرآن
  ا كل مفكري املسلمني بأنه ال يكفي أن يكون املسلم قرآنياالقرآن، وقد حسمها أيض
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مثل ذلك ينطبق على القول بأن ما لدينا من قرآن . ولو كان قرآنيا فقط خلرج عن حدود اإلسالم.. فقط
  .وهناك األدلة كثرية على هذا. يكفي الستخالص النظام االقتصادي أو غريه من أنظمة اإلسالم

ال شك أن السنة مصدر غين جدا يف استخالص أسس النظام، ولكن .. وتوضحتأيت السنة لتكمل وتبني 
مع السنة، يأيت الفهم اإلسالمي للنصوص الذي اتفق عليه فقهاء الناس وعلماؤهم، وهذا الفهم الذي اتفق عليه 

 عند ذلك وإال لكنا.. ال نستطيع أن خنالفه أو خنرج عنه.. واتفقت عليه أجيال املسلمني جيال بعد جيل. الناس
وأما ما اختلف فيه، فنتخري منه، أما ما اتفق . من جيل الصحابة فما بعده.. مبتدعني يف الدين أشياء ليست منه

أن الصالة مخس مرات يف اليوم والليلة، وأن عدد ركعاا سبع عشرة ركعة، وأن كل صالة .. عليه الناس
وسآيت بأمثلة ..  ال نستطيع أن خنرج عنه– الناس ما عليه.. وغري ذلك من األسس الكثرية.. شكلها كذا وكذا

  .عندما نناقش مسألة األراضي لنرى أمهية هذا الذي اتفق عليه الناس
  :ضمان حد أدىن من املعيشة: اهلدف األول

 ميكن أن – وهو اهلدف االقتصادي األول –وينبغي أن نؤكد على أنه من أجل هذا الضمان للمعيشة 
من إجراءات إىل حد بعيد، مهما كان تأثري ذلك على إيراداا أو على امللكية اخلاصة تصل الدولة فيما تأخذه 

  .والقطاع اخلاص وغري ذلك
ضمان حد أدىن من املعيشة أمر يقع يف موقع أساسي من األهداف االقتصادية للدولة مهما كانت 

  .إيراداا
 يستطيع أن يفي بدينه فهذه تكون أما األهداف األخرى، حنو ضمان الديون بني الناس، ودين من ال

حسب الظروف، وال تضمن الدولة هذه الديون يف مجيع األحوال، بل إن النص واضح يف هذا عندما قال أبو 
صلوا : فيقول الرسول عليه السالم. عليه دين: كان يؤيت بامليت فيقال:  قبل أن تكثر إيرادات الدولة–هريرة 

إمنا بعد ذلك، بعد أن . ن يصلي عليه حىت يتعهد شخص ما بدفع دينه أي أنه كان يرفض أ. على صاحبكم
  كثرت إيرادات الدولة، عمدت عند ذلك إىل ضمان ديون
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 من ترك ماال فألهله، :  تلك القولة املشهورة وهي واردة باحلديث الصحيح–  –وقال الرسول . الناس
  .لك من الكلمات أو ما أشبه ذ*  ومن ترك دينا فإيل وعلي، أو فعلي دينه

إذن من التزامات الدولة األساسية أن تقدم احلد األدىن الضروري للمعيشة جلميع املواطنني مهما كانت 
فإن توفر لديها إيرادات وجب عليها عند ذلك أن تضع على نفسها أهدافا أخرى فتكفل ما فوق .. إيراداا

من املعيشة، أو تكفل الغىن أيضا فليس من حق تكفل الكفاية للناس أو تكفل مستوى أعلى .. احلد األدىن
الدولة أن حتجز أموال املسلمني عنهم، وإذا كان لديها إيرادات عامة فهي من أموال املسلمني، فليس هلا أن 

  .حتتجز ذلك عنهم بل عليها أن تغنيهم ا
تقده متييزا مهما، وكثريا ما نتحدث عن أهداف الدولة يف اإلسالم دون النظر إىل هذا التمييز الذي أع

فهدف الدولة ال شك أن تسعى ألكثر رفاه ممكن للمسلمني، بل جلميع سكاا كلهم من مسلمني وغري 
  .مسلمني

لكن هذا السعي يتقيد بقيود هي قيود أنواع اإليرادات، فليس هلا أن تذهب إىل املرحلة املتقدمة مهما كان 
 عن طريق متويله من الضرائب مثال، أو القروض، أما احلد نوع اإليراد العام، أو أن تسعى حنو هذا الرخاء

األدىن أو ضمان مستوى أدىن للمعيشة فيجب على الدولة أن تقوم به، وهو هدف هلا حمدد مهما كانت 
  .مواردها وإيراداا املالية، حىت لو اضطرت للضرائب واالقتراض

  : إدارة األمالك العامةمن أهداف الدولة االقتصادية يف اإلسالم هو: اهلدف الثاين
إن مسألة األمالك العامة يف نظري مسألة مهمة، وهي مما مييز هذا النظام، فالنظام االقتصادي : وهنا نقول

اإلسالمي يتميز واضحا عن األنظمة األخرى بأنه وضع حدودا أو قواعد واضحة، وأختلف يف هذا مع من ظن 
وبعد أن .. د امللكية العامة مقابل ما يقع يف امللكية اخلاصةفالقواعد واضحة ملا يقع يف ضمن حدو. غري ذلك

  وضع 

                                     
 .رواه البخاري ومسلم *
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الشرع هذه القواعد الواضحة، وضع أيضا من الضوابط ما يصون كال من هاتني امللكيتني من األعداء من قبل 
 وهنا الطرف اآلخر، فامللكية العامة مصونة من االعتداء من قبل األفراد، وال جيوز لألفراد أن يعتدوا عليها،

  .والغلول هو األخذ من املال العام دون حق. ندخل يف حيز الغلول وما ورد من النصوص يف مسألة الغلول
كما أن امللكية اخلاصة مصونة، وهي مصونة أول ما يكون من الدولة، والنظام اإلسالمي هو الذي 

. نيويا عن الدميقراطيات اختالفا ب– يف نظري –حيميها، ويف هذا خيتلف النظام االقتصادي اإلسالمي 
وقد قرأت لكثري من كتاب مسلمني . الدميقراطيات جتعل األمر قرارا بيد األكثرية بواسطة الدولة، بكل أسف

يلقون األمر بيد األكثرية أن .. يقولون هو بيد الدولة أيضا يف النظام اإلسالمي وليس فقط يف الدميقراطيات
إن النظر الصحيح يصل بنا إىل القناعة بأن اإلسالم يتميز حبماية . صةحيدد أي شكل وأي قيد على امللكية اخلا

امللكية اخلاصة جتاه الغري وبشكل أدق جتاه الدولة وأكل أموال الناس بالباطل وتداوهلا بينهم بالباطل ممنوع يف 
 النصوص ودماؤكم وأموالكم عليكم حرام وغري ذلك من. ومحاية أموالكم وذممكم أمر فرضه الدين. الشريعة

الكثرية يف السنة ويف القرآن اليت ال متكن احلاكم، فردا كان أم قرارا مجاعيا دميقراطيا، ال متكنه من العدوان 
  .ومن ختطي احلدود اليت وضعتها الشريعة للملكية اخلاصة

فس أال جيوز للدولة، رعاية للمصلحة العامة، أن تأخذ ملكية خاصة ما؟ ن. أقول والسؤال يطرح نفسه هنا
  .الطرح الذي طرحه الدكتور عبد السالم العبادي قبل ذلك

. املصلحة العامة مقدمة على املصلحة اخلاصة: وهي قاعدة معروفة. نعم ميكن أن جند أحواال تبيح ذلك
بدليل كعني الشمس أن البديل الوحيد . ولكن املصلحة العامة مقدمة بدليل كعني الشمس وليس بقرار األكثرية

وال يستطيع إنسان ما، مسلم أو غري مسلم، بنظري، أن . املصلحة العامة هو إهدار املصلحة اخلاصةلرعاية تلك 
  .واضح، كعني الشمسبني يزعم أنه ميكن للدولة أن تضحي باملصلحة اخلاصة دون دليل 
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ة مصلحة عام.. بل بدليل بني أوضح مثل الشمس. أي أن األمر هنا ال يؤخذ بالتوقعات وال باالحتماالت
حمققة أكيدة ال تتحقق إال بإهدار مصلحة خاصة معينة، وهناك أمثلة كثرية حتدث عنها الفقهاء يف كتبهم، 
كلها تبني أنه ال بد من دليل حمقق بأن هناك مصلحة عامة وأنه ال توجد طريقة أخرى إال إهدار املصلحة 

  .اخلاصة يف سبيل حتقيقها
  .لنظام اإلسالمي وحده، وال جنده يف غري هذا النظاموأعتقد أن هذا التوازن هو من خصائص هذا ا

عندما نتحدث عن األهداف االقتصادية األخرى للدولة، من إغناء الناس، من كفالة حد اجتماعي .. إذن
الئق للمعيشة، ومن تأمني مستوى من العمالة باملوارد املتاحة، ومن االستقرار االقتصادي، ومن التنمية 

.  إال أن مدى تطبيقها– بال شك –هي أهداف . وكل ذلك مرتبط باملوارد املتاحة.. يةاالقتصادية واالجتماع
  .يرتبط ذلك مبا يتوفر للدولة من موارد من خالل طبيعة هذا النظام. يرتبط مبا يتحصل لدى الدولة من موارد

مثال مسألة .. اهلدف الثاين من أهداف الدولة االقتصادية هو إدارة األمالك العامة يف مصاحل املسلمني
بدأ مسألة احتجاز .. لدينا نص واضح، كعني الشمس، إن حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم.. األراضي

 –ما فعله الرسول . نص واضح يتحدث عنه أبو عبيد، وقد ذكر يف كتب الصحاح. األرض ملكا للمسلمني
 –مل يوزع كل األرض، وزع جزءا منها و.. احتجز جزءا منها ملكا للمسلمني كلهم..  يف أرض خيرب

 أي ختصيص –وواضح من هذا املعىن أنه ابتكار لطريقة متويل الدولة باإليرادات العامة .. وترك اجلزء اآلخر
مث ما حتدث عنه الفقهاء يف مسألة املعادن، وما استقر عليه رأي .. مورد دائم للدولة يكون مصدرا لإليراد العام

 مسألة محاد بن أبيض عندما – مسألة املاء العد –نادا إىل النصوص األصلية األوىل، أيضا الفقهاء املعاصرين است
:  قد أعطيته املاء العد، واملاء العد يف القاموس معناه–  – أرض ملح مث قيل للرسول –  –أعطاه الرسول 

  املاء الكثري الذي ال حيصى، أعطيته شيئا كثريا، وما
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تعمل ذا املعىن يف السقي ضمن املصطلحات الزراعية، يف بعض املناطق يف البالد زالت كلمة املاء العد تس
  .اإلسالمية منها سوريا

فإن معيار . فإذا كثر املعدن ال ميكن متلكه من قبل األفراد.. فاملاء العد هو املاء الكثري الذي ال حيصى
يف مثل هذه األحوال استقر ..  يبذله من جهد ومعيار التفاوت الكبري بني ما حيصل عليه من مثره، وما»الكثرة«

عليه رأي العلماء املعاصرين استنادا ملثل هذه النصوص واستنادا لنصوص أخرى أيضا اعتمد عليها بعض الفقهاء 
والقدماء، ومنهم املالكية أن املعادن يف باطن األرض، ويف ظهرها، مما تتعلق ا حقوق األمة، ليس املعدن القليل 

شبه بالركاز الصغري، ألن الركاز كرت مدفون من اجلاهلية، مقدار صغري من املال، أو من معدن الذي هو أ
فهذه ميكن أن يتملكها األفراد كما يتملكون النبع الصغري، أو البئر حيفرونه ويأخذون منه املاء، أو حىت .. امللح

يف امللكية اخلاصة، ألنه ال يستوعب إال وميكن أن يكون مثل هذا .. النهر الصغري غري املشتق من النهر الكبري
  .أرضا صغرية على كل حال

أما ما يشبه املاء العد، الكثري، ظاهرا كان أم باطنا، من معادن، فقد استقر رأي الفقه املعاصر على أنه 
  .ملك للدولة، وملك للدولة مبعىن أنه ملصلحة األمة بكاملها، وليس مبعىن أنه ملك للحاكم

 املسلمني وتنميتها، وحتقيق احلد األقصى من اإلفادة منها، على مستوى ةصلحمالك العامة ملإذن، إدارة األ
  .اجليل احلاضر، واألجيال املستقبلة، هو اهلدف األساسي الثاين من األهداف االقتصادية للدولة اإلسالمية

  :اهلدف الثالث، أو النقطة الثالثة
يتحدث ..  األمر باملعروف والنهي عن املنكر باملعىن العام–  ويف احلقيقة أمساه املاوردي–ته يهي ما أمس

وأمر خاص باألمر باملعروف وي خاص عن املنكر، . املاوردي عن أمر عام باملعروف وي عام عن املنكر
: أما األمر العام فيضرب له أمثلة منها. يتعلق بسلوك األفراد اخلاص.. فاألمر اخلاص باملعروف والنهي عن املنكر

  لو دم بئر قرية يشرب منها الناس ومل يكن يف القرية ماء غريه، فماذا يفعلون؟ هنا يأيت األمر
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فإن احملتسب أو الدولة اإلسالمية تعمر ذلك البئر، فإن مل يكن لديها . العام باملعروف والنهي العام عن املنكر
  .نياء لتقيم بناء البئرفتأخذ من األغ.. مال يف بيت مال املسلمني فرضت ذلك على أغنيائهم

أو لو ادم سورهم، فإن كان هلم غناء عن ذلك السور كما لو أن القرية مل تكن ثغرا، فال أمهية لذلك 
أما إذا مل يكن هلم غناء عنه، فتبنيه الدولة، فإن مل يكن لديها مال يكفي لذلك، . السور، فيمكن أن ال يبىن
  .أخذت ذلك من األغنياء
 أمثلة كثرية هلذا النوع من جواملاوردي يدر.. م باملعروف، والنهي العام عن املنكروهكذا األمر العا

  .أهداف الدولة االقتصادية
  :اهلدف الرابع أو النقطة الرابعة لألهداف االقتصادية

هي احملافظة على التوازن االقتصادي واالجتماعي العام، وأرجو أن ال يفهم ذلك مبعىن احملافظة على الوضع 
  .وإمنا مبعىن احملافظة أال يكون املال دولة بني األغنياء منكم.. هنالرا

هذا مؤشر عام، وهذا املؤشر العام لدينا له أمثلة كثرية من السنة نستنتج منها مبجموعها، أنه كان هدفا، 
عىن وهذا التوازن االقتصادي واالجتماعي بامل. وينبغي أن يكون دائما يف إطار األهداف االقتصادية للدولة

  .العام، وليس باملعىن الضيق احملدد
 اآلية الكرمية : من أمثلة هذه النصوص            *.  

والفيء دائما يعطى األفضلية يف توزيعه للفقراء، فيعطى . واآلية وردت يف موضع توزيع بعض الفيء
  لو مل يعط األغنياء أبدا،حىت و. للفقراء واملستحقني وغريهم

                                     
 . ٧اآلية : سور احلشر *
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  .إن كان هذا حيافظ على التوازن االجتماعي واالقتصادي العام، ويقلل الفروق بني الناس. فال بأس بذلك
 صلى –كيف أن الرسول .. أيضا عندنا مثال يف توزيع غنائم هوازن، أو غنائم حنني، وما قيل يف ذلك

 فقريين منهم، وأعطى املهاجرين، أي أنه قد أعطى الفقراء  مل يعط معظم األنصار، إال رجلني–اهللا ليع وسلم 
  .فقط

إال أنه بالنسبة ملسألة التوازن، .. مثل املؤلفة قلوم. واستعمل شيئا من تلك الغنائم أيضا يف مصاحل أخرى
  .اءأعطى من تلك اإليرادات للفقراء، ومل يعط األغنياء رغم اشتراكهم، أي األغنياء يف املعركة، مثل الفقر

.. وكذلك املسألة اليت أشار إليها الدكتور عبد السالم العبادي يف احملاضرة السابقة وهي موضوع احلمى
 أنه جيوز للدولة أن حتمي أرضا، من أرض املوات ملصاحل – فيما أعلم –وموضوع احلمى اتفق الفقهاء 
 يترته فيها الناس، فتفتح للغىن حديقة عامة–مثل أن حتمي أرضا جيعلها .. املسلمني كلهم، غنيهم وفقريهم

 على أنه ال جيوز للدولة أن حتمي – فيما أعلم –واتفق العلماء أيضا . والفقري، ال بأس بذلك فهذا أمر جائز
وما ذكره الدكتور عبد السالم العبادي . وباملقابل جيوز هلا أن حتمي أرضا للفقراء فقط. أرضا ما لألغنياء فقط

وحيك أدخل صاحب الغنيمة : وقال فيها لعامله) الربذة( أن عمر محى أرض كامل النص يف ذلك معناه
يف املدينة يرجعان إليه، أما ) أي خنيل(وإياك ونعم عثمان وعبد الرمحن إن لك ماشيتهما هلما مال .. والصرمية

أي يطالبونه بأن . (نيفيأتون إىل يف املدينة يقولون يا أمري املؤمن) يقصد العدد القليل(صاحيب الصرمية والغنيمة 
يعين أن مسألة التوازن ينبغي (إذا هلكت أغنامهم ومل يعد عندهم شيء وحيك أفتاركهم أنا ) يكفيهم معيشتهم

وجيوز للدولة أن حتمي هلم أرضا وهذا من التوازن العام، يف حني ال ) أن يشعر مبسئوليتها احلاكم املسلم حنوهم
  .جيوز هلا أن حتمي لألغنياء فقط

اك أدلة كثرية أخرى على مسألة التوازن العام، أو ختفيف الفوارق االقتصادية واالجتماعية بني الناس وهن
  .يف اتمع اإلسالمي
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  :مبادئ عامة للسياسة االقتصادية
وللعمل على حتقيق هذه األهداف ينبغي أن نالحظ مراعاة بعض املبادئ فكيف تعمل الدولة على حتقيقها، 

  ليت تراعى عند العمل لتحقيق تلك األهداف؟وما هي املبادئ ا
  :أهم املبادئ ما يلي

  . من حيث ما هو حمرم، وما هو مطلوب– االلتزام بالثوابت الشرعية من حيث األمر والنهي -أوال
  . احملافظة على النفس، العقل، العرض، املال–إقامة الدين :  الترتيب الشرعي لألولويات-ثانيا
ق بني النفقات العامة واإليرادات العامة عندما نتكلم عن دور الدولة ال شك أننا نتكلم عن  االرتباط الوثي-ثالثا

اإلنفاق العام، فاالرتباط بني اإلنفاق واإليراد وثيق، مبعىن أنه جيوز للدولة أن تبلغ احلد األقصى من العطايا 
توفر مثل تلك املوارد يتقلص إذا توفرت اإليرادات الالزمة لذلك من غري االقتراض والضرائب فإن مل ت

  .بعض هذا العطاء
 هذا قول »الناس مسلطون على أمواهلم« إن حرية الناس االقتصادية وحرمة أمواهلم اخلاصة مصونتان -رابعا

  .البن تيمية إال أنه ما اختلفت فيه الفقهاء، ليس ألحد أن يفيده إال بقيد قيده الشرع
 –أو حرية التصرف، فاحلرية االقتصادية مضمونة إىل حدود بعيدة فاألصل يف هذا هو احلرية االقتصادية، 

احلرية املقيدة من مبادئ «: أنا أرفض ما هو مكتوب خبارج هذه الصالةفوأنا ذا أرجو من يساحمين إخواين 
قل يل بربك بأي شيء مقيدة؟ هي مقيدة ..  ال يا سيدي بل احلرية غري املقيدة»النظام االقتصادي اإلسالمي

  دود ضئيلة حتليلية قيدا ا الشريعة، أي القانونحب
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ة واضحة نوما ترك الشرع أمر تقييدها للحكومة إال يف أحوال نادرة، بعد وجود بي.. ومل تقيدها احلكومة
  .كعني الشمس

ثر بكثري مث إن ما عندنا من قيود قانونية هو أقل مما عند غرينا من قيود، فالقيود يف اتمعات الدميقراطية هي أك
  فلماذا نتحدث عن القيود، وال يتحدثون؟..  من قيود– يف الشريعة –مما عندنا 

فاملصلحة العامة ال شك أا مقدمة على املصلحة اخلاصة، :  تقدمي املصلحة العامة على املصلحة اخلاصة-خامساً
  . لحة اخلاصةوهناك دالئل كثرية من الشرع على ذلك فإن ثبتت املصلحة العامة، قدمت على املص

 الذي ينبغي أن يتقيد به اتمع اإلسالمي هو أن أي التزام مل يلزم به، أو قيد مل يفرضه، الشارع إمنا -سادساً
نريد أن نقيم حديقة عامة أو ننري الشوارع : يستمد مشروعيته من قبول الناس، أي ميكن لنا أن نقول

جيب على الدولة مصادرة بعض األموال اخلاصة : نقولفنتفق على أن منول إنارة الشوارع فتنريها أما أن 
  من أجل أن تنري الشوارع فمن أين جاء الواجب؟

هذا قيد مل يلزم به الشرع فإذا مل يلزمه الشرع فمستند مشروعيته هو أن الدولة متكن الناس من اختاذ 
بأمثلة كثرية، منها إنارة  –  –ومن هذا القبول املباشر كما فعل الرسول . القرار، إذن فهو قبول الناس

 فقد دعا الناس أن يتربعوا هلا فتربعوا، ومثله إطعام أهل الصفة قام به –  –املسجد يف عهد الرسول 
  .املتربعون

  :أدوات السياسية االقتصادية
اجلزء الثاين من هذا العرض يتعلق باألدوات املتوفرة للدولة لتحقيق األهداف االقتصادية، فما هي األدوات 

لنتساءل هل الدولة يف النظام االقتصادي : اليت وضعها النظام بيد الدولة من أجل حتقيق هذه األهداف، أوال
  اإلسالمي أكرب مما هي يف االقتصاد الرأمسايل، أم أصغر؟
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منها مثال حجم امللكية  / ال أستطيع أن أجزم جبواب هلذا السؤال، فإن ذلك يعتمد على معطيات كثرية
  .جمتمع معنيالعامة، يف 
مثال يف دول اخلليج كلها، لو أردنا أن نطبق النظام اإلسالمي يف دول اخلليج كلها، أو يف ليبيا : فأقول

أيضا لكان حجم الدولة كبريا جدا؛ ألن امللكية العامة كبرية جدا يف احلياة االقتصادية فقد يصل القطاع العام، 
يف بعضها، ويف العراق أيضا ميكن أن يكون % ٩٧ أو ٩٠وقد يصل حجم الدولة، يف مثل هذه الدول إىل 

  .كبريا بسبب أن امللكية العامة كبرية
وبنغالديش كما هو معروف اآلن فقرية باملعادن، وأراضيها .. أما إذا أردنا أن نطبق ذلك يف بنغالديش

وهي مملوكة . .مكتظة بالسكان، وحوايل مخسة أسباع أراضيها تغرق باملياه ستة أو سبعة أشهر يف السنة
يف دولة مثل بنغالديش قد يكون حجم الدولة أصغر نسبيا بكثري . لألفراد نسبيا قطع صغرية متناثرة، بل مفككة

  .مما هو عليه يف دولة أخرى مماثلة هلا، ولكنها غري إسالمية
أو أن .. فأنا ال أستطيع أن أزعم بأن النظام االقتصادي اإلسالمي يقضي بأن يكون حجم الدولة صغريا

 فالدولة قد تكون كبرية جدا أو قد تكون صغرية – ال – كما عرب بعض اإلخوان –توضع الدولة يف قفص 
 سواء أكربت أم صغرت حصتها يف –هذا من جهة، ومن جهة ثانية إن على الدولة . جدا، حسب الظروف

  .لعامة أن ترعى وتنمي هذه امللكية وتستعملها للمصاحل ا–جمموع امللكية يف اتمع 
  :واألدوات اليت تستخدمها الدولة يف حتقيق هذه األهداف هي ما سنناقشه يف النقاط التالية

فماذا تفعل الدولة مع القطاع اخلاص ..  تتعلق مبدى تدخل الدولة يف نشاط القطاع اخلاص:النقطة األوىل
  ويف نشاطه املباشر؟

 أن تقوم –الدولة واليت من بينها أداة الدعم إن من واجب الدولة أو األدوات اليت وضعها النظام بيد 
  باملساعدة، والتنشيط، وتقدمي املعلومات اليت تساعد يف إحياء 
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واملثال الواضح هو . املال ويف االستثمار ويف تنمية املال اخلاص، وأن تساعد الناس على تنمية أمواهلم اخلاصة
فدله .  يسأله–  –الرجل الذي جاء إىل الرسول : ذلك احلديث الذي يستحق حتليال جادا منا فيما يعنيه

النيب على طريقة اإلنتاج بدال من أن يعطيه عطاء مباشرا، فبدال من أن يكفل له طعامه وشرابه، دله على طريقة 
ودله على طريقة الستعمال الدخل الذي حيصل عليه من كسبه، ودله على طريقة ليحسن استعمال . للكسب

اذهب إىل بيتك وائت مبا عندك، فجاءه باإلناء الذي :  على فرص استثمارية، فقال لهاملوارد اخلاصة، ودله
 –  –يشرب به والدثار الذي يفرش جزءا منه على األرض، ويستعمل اجلزء اآلخر غطاء، وساعده الرسول 

 اشتر به اذهب بدرهم واشتر به طعاما ألهلك، والدرهم الثاين.. يف بيعها وعلمه كيف يستعمل ذلك اإليراد
قدوما، وائتين به فأنا أساعدك أن أجعل لك منه فأسا فتأخذ هذا الفأس إىل ذلك املكان، فهناك فرصة استثمار 

وأراقبك ألدرس نتيجة العمل، فتعال إيل بعد مخسة عشر يوما، سأراقب نتائج : استثمرها مث قال له.. جيدة
  .هكعملك، فإن وجدت فيها شيئا أعيد الكرة يف إرشادك وتوجي

إن هذا املعاين املستمدة من أصل احلديث أعتقد أا مهمة جدا فيما يتعلق بدور الدولة يف توجيه وإرشاد 
  :وهي تشمل. ومساعدة القطاع اخلاص على اإلنتاج

وعند احلوافز أنا أحتفظ كثريا يف استعمال الضريبة كحافز أنا أقول بدال من الضريبة ينبغي ..  احلوافز-١
أعين بذلك استعمال إيرادات .  أخرى، والبديل على الضريبة هو عائدات القطاع العاماستعمال حوافز

ومع ذلك أنا ليست ممن يدعون إىل أن ال تفرض ضريبة، ..) وليس الضريبة(امللكية العامة كحوافز للناس 
عتها  وعندما تفرض الضرائب فإا تفرض مبعايريها وشروطها اليت وض–بل تفرض الضريبة عند احلاجة 

حبيث يتم التمييز يف الضريبة اليت فرضت أصال .  كحوافز– يف حيز ضيق –وقد تستعمل . الشريعة
 بني الفئات املختلفة من املكلفني حسب دخوهلم وثروام وأنواع نشاطام –للحاجة إليها وبشروطها 

 الدولة أمالكا عامة  أن ترد– ما أمكن ذلك –ويشمل حتفيز القطاع اخلاص على االستثمار . االقتصادية
 – وما بعده –  –لألفراد يستثمروا، إما على طريقة اإلقطاع اليت وردت يف عهد رسول اهللا 

  واإلقطاع أن تعطي األفراد وسائل اإلنتاج أو متلكهم أراضي
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ا لالستثمار أو على طريقة التأجري بأن تؤجر وسائل اإلنتاج، كما حصل يف خيرب، ويف أراضي السواد وغريه
وأقول استثمار فوائض القطاع العام، وهذه الفوائض ال أقول إن مصدرها الضرائب، بل إن . من بعدها

  .مصدرها عائدات األمالك العامة
  . اإلرشاد واملعلومات وتشجيع اخلدمات اليت تساعد على االستثمار-٢
على سده، أو توجه القطاع  الرقابة على النشاط، مبعىن أن ترى دائما أين يقع اخللل فنسده، أو تعني -٣

ومن ذلك أيضا الرقابة .. اخلاص ملا ينبغي أن يفعل مما هو مفيد له من استثمار، ومن نشاط اقتصادي
 إىل – وذلك ضمن حدود مبدأ التخفيف –األخالقية اليت متارسها الدولة من خالل احملتسب يف السوق 

  . من القيود على النشاط االقتصادي الفردي–احلد األدىن 
 كما –وامللكية العامة تشمل .  تتعلق بتخطيط استغالل امللكية العامة وفوائضها االدخارية:النقطة الثانية

 الكثري من األراضي، وتشمل املعادن ومصادر الطاقة، اليت تقوم على األار العظمى، وغريها –ذكرت سابقا 
  .من املوارد الطبيعة

عددة من خالل حجم اإلنتاج والعمالة يف القطاع العام الذي  يتخذ وسائل مت–وهذا الترشيد والتخطيط 
يقوم على هذه امللكية يف الصناعات االستخراجية وغريها، ويشمل ذلك أيضا حتديد أسعار منتجات القطاع 

وعندما نتكلم عن القطاع العام ال أشري إىل دولة بعينها، وإمنا أتكلم عن القطاع العام الذي يقوم على . العام
كية العامة يف النظام اإلسالمي، فيمكن للدولة أن تستعمل سعرا متايزيا يف منتجات القطاع العام، مع املل

مالحظة مسألة امللكية املشتركة وامللكية غري املشتركة اليت ذكرا من قبل، وسياسة االئتمان اليت تقدمها الدولة 
أين تستثمر .. م، واستثمار عوائد القطاع العاممن خالل قطاعها العام، غري منشآت االئتمان يف القطاع العا

ومن املعروف أنه جيوز استثمار أموال القطاع العام يف أنشطة وأمور تترك عادة للقطاع . الدولة هذه العوائد
  .اخلاص
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.  هي استعمال الزكاة كأداة لتحفيز النشاط االقتصادي حنو التنمية:أو األداة الثالثة: النقطة الثالثة
 الزكاة هذا ينبغي أن يكون ضمن الضوابط الشرعية للزكاة، أي ما يرتبه النظام للدولة من أمور، هلا واستعمال

حتديد نسبة اإلغناء .. حق التصرف فيها مثل جباية الزكاة عينيا أو نقدا أو التخري يف جبايتها عينا أو نقدا
 حد أدىن من املعيشة كل سنة؟ وحتديد كم نغين من الفقراء هذا العام؟ وكم هو مقدار ما نكفل من. للفقراء

طريقة التخصيص ملصارف الزكاة، هل خنصص الزكاة هلم ونعطيها هلم عينا أو نقدا؟ وهل نترك مؤسسة 
الزكاة تبين املصانع ومتلكها للفقراء؟ ومعلوم أن هلا أن تفعل ذلك، أما التوزيع العيين فجائز أيضا إن كان ذلك 

  .من قبل الدولة
  . وتتعلق مبسألة السياسة النقدية وسياسة دعم االئتمان وأنواع االئتمان:أو األداة الرابعة: عةالنقطة الراب

أليس من العدل : وكثري من الكتاب املسلمني قد حتدثوا عن مسألة النقد االئتماين والنقد اخلطي وقالوا
 وللبنوك اخلاصة أن تصدر الذي ينسجم مع روح اإلسالم أن تبيح الدولة للقطاع اخلاص أن يصدر االئتمان،

 إذا حصل هذا أليس من العدل أن يكون –النقود على أساس اهلامش اجلزئي بدال من أن يكون هامشا كليا 
..  إمنا تفعل ذلك ألن األمة قبلت التداول ذا النقد اخلطي–عائد ذلك لألمة كلها؟ ألن البنوك كقطاع خاص 

حق األمة، فنفرض عليهم مثال مبقدار ذلك أن يعطوا قروضا بل هو من .. فهو ليس من حق أولئك األفراد
أو أن تأخذ جزءا من قروض القطاع اخلاص املصريف لالستعماالت العامة ..  أي بدون عوائد–جمانية بدون ربا 

  .من بلديات، وخدمات عامة، وما يشبه ذلك، بدون فوائد أيضا: يف متويل مشروعات القطاع العام
  .ويف رأيي أن ذلك أمر جدير باالهتمام.. لمني حتدثوا عن ذلككثري من الكتاب املس

  :القيود على النشاط االقتصادي للدولة
وواضح كما . إن القيود اليت توضع على دور الدولة االقتصادي يف النظام اإلسالمي مسألة مهمة وأساسية

  ذكرت يف املقدمة أنه يف أحوال الضرورات
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  .ذه القيود، فيمكن أن تتوسع الدولة فيما تتدخل به يف نشاط األفرادواالستثناءات واحلاجات تتضاءل ه
. ويف األحوال العادية تتزايد هذه القيود فليس للدولة أن تتمادى يف تدخلها فيما لدى األفراد من أنشطة
ب على أن هذه القيود مبنية بصورة عامة على مسألة العدل، ومسألة األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجتن

وابن خلدون يفرق بني . وليس هوى احلكومات والوالة. احملرمات، ومسألة معيار املصلحة العامة احلقيقية
هناك احلكم الطبيعي، واحلكم امللكي، أما احلكم امللكي فهو إدارة مصاحل الناس : احلكم اإلسالمي وغريه فيقول

 أو –أما احلكم اإلسالمي . ة مبعايري النظر العقليواحلكم الطبيعي فهو رعاية مصاحل الناس الدنيوي. وى احلاكم
 فهو رعاية مصاحل الناس األخروية والدنيوية، ألن األخرية مرتبطة باألوىل وعائدة إليها، وذلك –اخلالفة 

  .مبقتضى النظر الشرعي
لقطاع وأن كل ما ميكن أن يفعله ا.. نقطة ثانية يف هذه القيود تتعلق مبوضوع التوازن مع القطاع اخلاص

  .اخلاص يشجع عليه، ويترك له وال تنافسه فيه الدولة
لو أشرفت الدولة على األوقاف اليت مل يعد يعرف : هناك بعض القيود اليت تتعلق ببعض األنشطة منها مثال

فهي يصح أن تستعمل إيرادات هذه األوقاف لدفع رواتب القضاة وبناء .. ما هي أهداف وشروط واقفيها
  نبغي أن تذهب إىل أعمال الرب العام، الذي أهم ما فيه كفاية الفقراء واملساكني؟الشوارع؟ أم ي

  .وكذلك الزكاة، فال يصح أن خترج عن حدودها الشرعية اليت نص عليها القرآن الكرمي
صحيح أنه ميكن للدولة أن ختتار وتقرر شكل حتصيلها عينا أو نقدا، إنين من املقتنعني مببدأ التمليك، وهو 

وإال تصبح إدارة الزكاة أخطبوطا .  بأنه ينبغي أن متلك الزكاة للمستحقني، وليس للدولة أن حتتفظ ايقضي
  وإنين أعترب اإلصرار على مبدأ.. ألا ترد إليها األموال وال خترج منها.. كبريا يف اتمع مع مرور الزمن
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أقوال أخرى مرجوحة يف املذاهب األربعة التمليك ضروريا، وهو الذي أخذت به املذاهب األربعة رغم وجود 
  .وخارجها

وميكن كذلك الكالم عن قيد آخر بالنسبة للملكية املشتركة، فما ينشأ على امللكية املشتركة مثل املاء 
والكأل والنار من مشروعات قد ميكن القول إنه ال يصح أن تفرض عليها أسعار أكثر من أسعار الكلفة، ألن 

 الناس األساسية، فلهم أن يأخذوها مباشرة دون تكاليف مالية من الدولة ودون فرائض هذه األشياء من حقوق
  .من الدولة عليها، وليس مثل الفرع الثاين من امللكية العامة، وهو ملكية الدولة بنفسها

  .واحلمد هللا رب العاملني
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  املناقشات والتعقيبات
  على

  دور الدولة يف االقتصاد اإلسالمي
  منذر قحف. د

  ما هي احلدود اليت تتدخل فيها الدولة؟: سؤال
أنا قيدت تدخل الدولة حبدود امللك العام إىل حدود بعيدة وربطت ما ميكن أن تفعله الدولة : منذر. د

  .واملدى الذي تبلغه أو تصل إليه يف تدخلها، بامللك العام إىل حدود بعيدة
  .ويف ظين أنين وضعت إطارا هلذا، يف مطلع حديثي

سبة لنموذج ما ميكن أن يكون عليه تدخل الدولة وأظن أن هذا النموذج يرد من خالل فهم بالن
األولويات واحلدود اليت تتيح للدولة هذا التدخل واليت ذكرت أا هي امللك العام، ومدى تدخلها بالقطاع 

من حيث االلتزام وأيضا القيود اليت ترتبط أو حتيط ذا التدخل .. اخلاص أيضا، وقد سردت تفاصيل فيه
  .بالشريعة، ويف ظين أنين أعطيت إطارا واضحا هلذا

موضوع ميزانية الدولة، ومفهوم التخطيط والبعد عن التنبؤ بالغيب وأن الدولة قيدت وأن الزكاة مقيدة 
والوقت مشروط، وأال تكون هناك ضرائب واحلرية االقتصادية فمن أين متول الدولة أعماهلا وواضح مما 

يرتبط بطبيعة هذا النظام وهذا كما ناقشناه يف .  متويل أعمال الدولة يرتبط متاما مبدى تدخلهاعرضت أن
جلسة سابقة وهو أن تبدأ الدولة أوال بإيرادات من األمالك العامة فإن مل تكف، فاالقتراض العام، فإن مل يكف 

نظر إىل طبيعة الناظم فال يكون على الناس من الضرائب بقدر احلاجة، فإذا أردنا أن ن) أي يفرض(فيوظف 
  التوظيف جزءا، منه إنه حالة استثنائية بسبب عجز
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موارد الدولة االعتيادية، والتوظيف يرتبط باحلاجة؛ ألنه من املمكن يف أحوال عديدة وكثرية أن تكتفي الدولة 
  بإيرادات امللكية العامة فكيف تقول بالتوظيف؟

: هذا حيدد مدى دخول التوظيف يف هذا النظام، أي إذا قلناالتوظيف عند احلاجة ف: وعندما نقول
 فهو جزء من النظام وظاهرة من ظواهره، معىن ذلك وجود الضرائب، حىت إذا مل تكن هناك »التوظيف دائما«

على األقل ففي أحيان ملحوظة ال حاجة إىل الضرائب فلماذا تفرض؟ عندما . حاجة إليها يف بعض األحيان
 العامة كثرية، كما حصل يف عهد عمر، وكما حيصل اآلن يف بعض دول البترول، كيف تقول تكون اإليرادات

إنه ميكن هلذه الدول أن تفرض الضرائب فإذا افترضنا تطبيق النظام اإلسالمي، فيصعب القول بأا حتتاج إىل 
ما تكون هناك عند.. التوظيف على أموال األغنياء كظاهرة مستمرة، كيف يكون ذلك؟ وال حاجة له هنا

  . فلو طالت احلاجة يكون زمن التوظيف بقدر تلك احلاجة–حاجة للضرائب فبقدر احلاجة 
موضوع املمارسات الالزمة للحد من التخلف، واإلنفاق على التنمية، أليس ذلك من : سؤال حول
  واجب الدولة؟

فهل هي واجبة على .. يالتنمية هدف عام من أهداف الدولة يف النظام االقتصادي اإلسالم: منذر. د
  الدولة؟

هل هو واجب على الدولة اإلسالمية أن تقوم باإلنفاق على .. وهو سؤال جاد.. وأطرح هذا السؤال
  التنمية؟ أم أن ذلك مرتبط بظروفها وأحواهلا ومواردها؟

على إن الدولة واجب عليها أن حتث القطاع اخلاص، وأن حتث اإلنسان وأفراد اتمع وتعينهم : وأقول
تنمية مواردها، لكن هل من الواجب أن تفرض على الناس الضرائب، أو أن جتمع منهم الضرائب من أجل أن 
تبين مصنعا، مث يأيت بعد كذا سنة، ونستبدل القرار اخلاص بقرار عام يف التنمية، مث نأيت بعد سنوات أخر 

أنفسهم تلك القرارات االستثمارية فيفشل كان من األهون بكثري لو تناول الناس ب.. ويفشل ذلك القرار العام
  فذلك أهون من أن يفشل القرار العام.. بعضها ويصيب اآلخر
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كما كانت جتربة العامل الشرقي كله يف السنوات اخلمسني أو الستني األخرية، وكما . الواحد باملبالغ الكبرية
  .ريةهي جتربة العامل الثالث كله يف السنوات العشرين أو الثالثني األخ

أرجو أن أوضح نقطة بالنسبة للمفهوم اخللدوين حول دور الدولة، وقد ذكرت املفهوم اخللدوين على أنه 
ملخص لقضية، وليس على أنه إطار للبحث يف نظري، ويف ظين أن ما كتبه ابن خلدون يف ثالثة أسطر يف 

المية ومقارنتها باحلكم ، هذا تعريف للدولة اإلس)٧٢ إىل ٦٧حوايل ص (الصفحات األوىل من مقدمته 
وهو ..  ويف ظين هو تقريبا متماثل مع ما قاله املاوردي وغريه من علماء اإلسالم–الطبيعي واحلكم امللكي 

وبالتايل ينبغي أن نلحظ الفرق بني هذا وذاك، أنا ذكرا .  بأطر تارخيية هلا–تنظري لقضية الدولة يف اإلسالم 
) الدولة واخلالفة(لى املودودي يف شرح هذه العبارة ثالمثائة صفحة يف كتابه ألا عبارة موجزة، كتب أبو األع

ويف نظري ما أجاد املودودي مثل ما أجاده ابن خلدون يف ثالثة أسطر، فاملسألة هي تعبري عن قضية نظرية، 
  .وليس إطارا تارخييا للبحث

وع أو يف ااالت اليت تدخل ا أو  باعتبارها رب عمل أو صاحب مشر–احلقيقة مسألة النظر إىل الدولة 
 أنا هنا نظرت إىل الدولة يف مقابل القطاع اخلاص من خالل هذا املنظار فقلت –كزبون أو كسلطة عامة 

 ميكن هلا أن متايز يف أسعارها، قلت أيضا الدولة –الدولة كبائع، كمنتج لسلع القطاع العام : أشياء كثرية
تعرضت هلذه الوظائف .  اتمع ميكن هلا أيضا أن تفعل شيئا هنا وهناككمقدم لالئتمان وللقروض ألفراد

اإلطار الذي ورد فيه هذا النقاش هو إطار دولة مع قطاع . املتعددة من خالل مقارنة للقطاع اخلاص مع الدولة
 وقد ذكرت بعضها من. خاص، وليس إطار النظر إىل هذه الوظائف املتعددة للدولة ومقارنتها مع بعضها

  .خالل العرض
أما بالنسبة للخلط بني دور الدولة وأدواا فأظن أن الدور أو الوظائف كالمها يتحدد بواسطة األهداف 
واملبادئ، واألدوات هي اليت حتدد املؤسسات صحيح أنين مل أتكلم عن املؤسسات وأنين ذكرت مؤسسة 

  ومل. خالقية والقانونية والدينية للسلوكوقد ذكرت مؤسسة احلسبة يف معىن تأدية دور الرقابة األ. احلسبة
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أقصد الكالم عن مؤسسة احلسبة على أا وظيفة، بل على أا أداة تؤدي من خالهلا وظيفة تدخل الدولة يف 
هذه األمور ميكن أن تنشأ فيها . نشاط القطاع اخلاص، بإرشاده وتوجيهه ورعايته وتقدمي املعلومات له

أن هذه املسألة تأيت جانبية؛ ألن اختيار أشكال املؤسسات ينبثق عن إيقاع مؤسسات مل أذكرها، بل ظننت 
اإلطار الفكري على واقع معني، فال يصح أن نناقش أشكال مؤسسات بأعياا ألنه أمر يرتبط كثريا باإليقاع 

  .على الواقع املوضوعي لبلد معني
أنا أدين لإلخوان كلهم باعتذار، إنين أما مسألة أنين تكلمت عن حجم الدولة عند الكالم عن األدوات ف

. ما قصدت أبدا أن أقول إن من األدوات حجم الدولة، إمنا ذكرت حجم الدولة كمقدمة للكالم عن األدوات
إن هذه األدوات مل تعن أن الدولة تكون كبرية أو صغرية، وال أزعم ذلك، وال أحدد حجما للدولة يف 

رتبط ذلك بإيقاعات واقعية حسب الظروف املوضوعية للملك العام يف كل وإمنا ي. االقتصاد يف النظام اإلسالم
ويف ذلك، كان الكالم عن حجم الدولة مقدمة، مل يكن هو العنصر املتعلق بتعريف األدوات، فاألدوات . بلد

  .جاءت بعد ذلك، وفصلتها بنقاط أربع
، احلقيقة أنا أخالف الدكتور فوزي يف بالنسبة للكالم بني النظام والسياسة والكالم عما اتفق عليه الناس

بعض ما قاله، ألنه مما اتفق عليه علماء املسلمني مما يرتبط باملبادئ العامة األساسية لإلسالم، املبادئ اليت حتدد 
 ومرتبط بفهم –معىن التصور اإلسالمي، هذا ملزم للناس بكل العصور، وهذا مرتبط بفهم القرآن والسنة 

  . رضي اهللا عنهم–ة والسالم، والصحابة  عليه الصال–الرسول 
أما ما اختلفوا فيه فهذا فيه ختري كبري وال نستطيع أن نبتكر شيئا جديدا يف تلك األصول واملبادئ، وال 

 بل التحدي قائم وما زال له متسع كبري يف الفروع –يعين هذا أن التحدي الفكري غري قائم للناس 
  .والتطبيقات

أنه نظام ليس فيه استثناء، وأنه أصل فأظنه أسلوب آخر لعرض العالقة بني االستثناءات أما ما قاله الزميل ب
  . وأظنه يتفق معي حىت يف مسألة الضريبة–وبني أصل النظام 
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أجدين أقبل معظم ما قاله . أنا متفق معه يف معظم ما قاله. بالنسبة لكالم الدكتور األستاذ موسى الزواوي
  .ا من قواعد شرعيةضمن احلدود املتفق عليه

بالنسبة لكالم األستاذ دريين أعتقد أنه عرض إطارا للتحليل يف ظين أنه خمتلف عن اإلطار التحليلي الذي 
تقوم عليه اإلدارة اإلسالمية وبالتايل أنا ال أوافق عليه أبدا وال أقبل إطار حتليل الدين ورجاله، واملال ورجاله، 

السياسة، واالقتصاد، والثقافة، فكل ذلك : ، وال بإطار األقطاب الثالثةوالعقل ورجاله بتسلسل ما أو بغريه
ال أوافق عليه، وال أجد أي مربر ألخذ هذا اإلطار الغريب عن . غريب عن اإلطار التحليلي للنظام اإلسالمي

رجل أن الناس متساوون، العامل واجلاهل ورجل الدين و: تارخينا، خاصة وأنه معروف يف التاريخ اإلسالمي
كلهم سواء إذا منح اهللا املرء قلبا حافظا ولسانا ناطقا فقد حق له الكالم، ال فرق بينهم أظن أنه ينبغي .. العلم

  .أن نفهم الفرق، وقد حاولت أن أبينه، بني الدولة اإلسالمية وبني الدولة غري اإلسالمية
روية للناس، وليس فقط مبصاحلهم الدولة اإلسالمية وقد عرضت يف تعريفها أن هلا عالقة باملصاحل األخ

تتدخل الدولة اإلسالمية ذه اخلصوصيات وهذا التدخل خبصوصيات ترفع .. الدنيوية، ومن خالل هذه العالقة
كما نعلم من فقه عمر ملا جتسس على أناس يشربون اخلمر، مل . من كرامة اإلنسان، وال تسمح باالعتداء عليها

، ألنه جتسس عليهم، وألن البينة اليت حصل عليها كانت تتناىف مع النظام، يستطع أن يعاقبهم على شرب اخلمر
فال حيق االستناد إىل مثل تلك البينة وليس للدولة أن تغوص وتتجسس على الناس لترى من الذي يصلي يف بيته 

لشرع أما أا ترى مسائل حددها الشرع وزواجر حددها ا. فال تراقب هذه املراقبة.. ومن الذي ال يصلي
وترعى عبادة الناس فإن مهمتها إيصاهلم أو العمل على إيصاهلم إىل اجلنة، فهي تفعل ذلك ضمن الضوابط 

  .الشرعية
  .وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  دوافع اإلنتاج وعناصره يف االقتصاد اإلسالمي
  *ثابت حممد ناصر/الدكتور

 :  يف كتابه الكرمي– عز وجل –يقول اهللا                  

                                      

                                   

                         *.  
واهللا سبحانه وتعاىل كرم اإلنسان حيث خلقه أحسن خلق مث أنعم عليه يف الدنيا بكل ما حيتاجه من 
منافع، وإن سلك اإلنسان املنهج القومي بتطبيق الشريعة اإلسالمية فسيظفر أيضا برضا اهللا سبحانه وتعاىل 

لذا ال ميكن أن  )١(ية الدنيويةليحصل على الشق الثاين من النفع البشري الذي يشمل أيضا املصلحة اإلسالم
ال إذا أضيفت إليها املصلحة اخلاصة، حيث هناك تعاون وتآزر لتطبيق النفع إ )٢(نتكلم عن املصلحة اجلماعية

 ويتم احلصول على جمموع الغايات للمسلمني يف إطار نظام –اإلمجايل للمجتمع اإلسالمي دنيويا وأخرويا 
 التنموية الشاملة اليت تشمل كل جوانب احلياة االقتصادية واالجتماعية اإلعمار اإلسالمي أو اإلستراتيجية

 إخل وهو ما جيعلنا نفضل استخدام األعمال اليت تشمل بدورها جمموعة متسلسلة مترابطة –واألخالقية والدينية 
  ومنسجمة من الوظائف االدخارية واالستثمارية واإلنتاجية والتسويقية والتنموية

                                     
 .د يف جامعة التكنولوجيا والعلوم يف باب الزوار يف اجلزائر العاصمةأستاذ يف املعهد العايل لالقتصا *
 .٣٤ – ٣٢: سورة إبراهيم اآلية *
  ).م١٩٧٨ – ١٣٩٨ لبنان –دار الفكر، بريوت ) نظام اإلسالم، االقتصاد، مبادئ وقواعد عامة( الشيخ حممد املبارك )١(
  .م١٩٨٨، اجلزائر، )لكرمياملصلحة اإلسالمية وأولوية العيش ا( ثابت حممد ناصر )٢(
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والوظيفة اإلنتاجية دف إىل املسامهة اإلعمارية حيث إا تبحث وحتث .. إلدارية واملراقبة، إخلوالتخطيطية وا
على مواصلة حتقيق سالمة التوليف بني اإلنتاج أو عوامل األعمال جمموعة من الدوافع األخالقية واحليوية 

 ختصيصها وفق معايري شرعية وعلمية ، كالربح واألجر، اليت يتم)١(املتمثلة يف حقوق االنتفاع اجلماعي واخلاص
  .وتقانية والكل خيضع إىل السالمة الشرعية

  : األعمال واملصلحة اإلسالمية-١
إن اهللا سبحانه وتعاىل سخر لإلنسان الكون وما حيتويه من ثروات مادية خصوصا اليت تشملها األرض يف 

قدرة واملسؤولية وعليه فرض العني والكفاية واتمع اإلسالمي له احلق وال. باطنها وعلى سطحها ويف حميطها
أن يستخلف مجاعيا، جبان االستخالف اخلاص على البحث واإلعداد للعوامل البشرية واملادية وتعبئتها 
الستغالل هذه الثروات الكونية واملوارد الطبيعية املختلفة كاملعادن ومصادر الطاقة واملياه واألراضي ووسائل 

 وهذه الوظائف تعمل وفق –ادية والتسخري والتعاون البشري، إخل بطرق رشيدة ومثلى اإلنتاج والتنمية امل
إستراتيجية العمران اإلسالمي للصيانة احلركية، الكمية والنوعية للكليات اخلمس واليت نذكرها بالدين والنسل 

 احلاجيات مث التكميليات واملال حسب املتتالية املرحلية للضروريات مث) أو النفس(والعقل واحلياة ) أو العرض(
وعلى اتمع اإلسالمي، مجاعات . لتحقيق املصلحة اإلسالمية كليا وضمنها املصلحتان اجلماعية واخلاصة

 للسالمة الشرعية املنبثقة عن الشريعة اإلسالمية، وذلك خدمة »الفعالة والصيانة«وأفرادا أن ميتثل للضوابط 
بد هللا العلي القدير وما جيسده االستخالف واالنتفاع اجلماعي والفردي مع  اتمع دنيويا وأخرويا والتعةصلحمل

ربط ذلك بتكريس عبادة اهللا العلي القدير، وهو ما جيسده االستخالف واالنتفاع اجلماعي والفردي مع ربط 
رب خمالفتها مبثابة  وهو ما تعرب عنه اآلية الكرمية املذكورة آنفا واليت تعت–ذلك بتكريس عبادة اهللا سبحانه وتعاىل 

  التخلي عن الوظيفة االستخالفية ومن

                                     
  .هـ١٤٠٩-م١٩٨٩، اجلزائر، أبريل )طبيعة امللكية واالستخالف لسبيل املصلحة اجلماعية(  ثابت حممد ناصر )١(
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 جل وعال ويكون جزاء ذلك اخلسران –مث الكفر بأنعم اهللا جل شأنه وهو ما يؤدي إىل عدم استحقاق رضاه 
  .املبني

أما اعتبار الوظيفة االستخالفية اجلماعية واخلاصة حبقها، اليت جتعل اتمع اإلسالمي يضطلع بضرورة 
 املصلحة اإلسالمية ضمن إستراتيجية التنمية الشاملة فهي حتتوي على جمموع الصفات التنموية أو حتقيق

 تضاف إليها األهداف املعيشية أو االستهالكية ويتكون ذلك على أساس توظيف »أو اإلنتاجية«االستثمارية 
املرتبطة حبفظة األركان اخلمسة  )١(عوامل اإلعمار البشرية واملادية بكل انسجام يف حتقيق املنافع الضرورية

 عن »ترفع احلرج« اليت )٢(مباشرة أي القضاء على االختالالت ذات الطابع الكمي، تليها املنافع احلاجية
املسلمني وجتعلهم يهتمون أيضا بالقضاء على االختالالت النوعية حىت ولو كان ذلك باملستوى البسيط، مث 

 اليت دف إىل نشر وتعميم املنافع ذات املتعة املعدلة أو احملاسن اليت تكون )٣(يةتليها املنافع التحسينية أو التكميل
قواما بني التقتري واإلفراط، أو اإلسراف والتبذير وهو من ضرب الكماليات احملرمة أا تفسد اتمع اإلسالمي 

إخل مما يؤدي به إىل امليل حنو .. فتنتشر فيه املفاسد والتناقضات االقتصادية واالجتماعية والثقافية واألخالقية
  .االحنطاط

وهلذا فإن خمتلف املنافع اليت حيققها نظام اإلعمار اإلسالمي هي النافعة والصاحلة والطيبة للمجتمع 
اإلسالمي وتفصيلها ما يذهب إليه العالمة حممد باقر الصدر حيث يعرب عن كون املصلحة اجلماعية، أو 

  اليت تنبثق عن رغبات األفراد، مثال لتلبية حاجام املعيشية الكرمية كالغذاء واملأكلاالجتماعية حتث على املنافع 

                                     
 -هـ ١٣٩٠االجتاه اجلماعي يف التشريع االقتصادي اإلسالمي، دار الفكر، بريوت، لبنان (حممد فاروق النبهان .  د)١(

  ).م١٩٧٠
  ).م١٩٠٢(هـ ١٣٢٢، دار الكتاب العلمية، بريوت، لبنان، )املستصفى من علم األصول(  اإلمام الغزايل)٢(

هـ ١٣٤١، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، )املوافقات يف أصول األحكام( واإلمام الشاطيب -
  ).م١٩٢١(
اجلزائر، والشركة التونسية (وطنية للكتاب ، املؤسسة ال)مقاصد الشريعة اإلسالمية( الشيخ حممد الطاهر بن عاشور -

  ).م١٩٨٥(هـ، ١٤٠٥للتوزيع، تونس، 
  ).م١٩٦٩(هـ ١٣٨٩، دار الفكر، بريوت، )اقتصادنا( العالمة حممد باقر الصدر )٣(
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إخل فاملصلحة اجلماعية ال . واملشرب والسكن والعالج واملنصب يف التعليم والتكوين والتدريب لتنمية العقل
  .تنظر ملثل هذه املنافع نظرة خاصة أو جزئية أو فردية

 وهلذا فإن اخلطط –ل نظرة ضيقة وحمدودة ومنفردة لكافة اتمع اإلسالمي وحيث إن هذه األخرية متث
اإلعمارية اليت يضعها جملس الشورى وتنفذها الوظائف التنفيذية مبختلف أشكاهلا على أساس سياسات خمتصة 

 كالقطاعات والفروع واملنشآت أو املؤسسات وكذلك وظائف –وتنظمها وتديرها األنظمة واهلياكل 
يط والتسيري واملراقبة من طرف جهاز احلسبة، كل هذه الوسائل وآلياا تعمل على حتقيق املتطلبات التخط

التنموية والعيش الكرمي ألفراد اتمع اإلسالمي وكذلك الشرائح املختلفة واموعات التنظيمية واملناطق أو 
 فهذه اخلطط اجلماعية تكون –شامل اجلهات حىت نصل إىل مستوى اتمع ككل يف ظل العمران اإلسالمي ال

 أو القطاع اجلماعي أو العام »احلمى« قطاع )١(»والرائد« »الساحب«على املستوى الكلي وتدعم بالدور 
الذي من مميزاته سحب أو جر القطاع اخلاص ليتعاون ويتكامل بغية حتقيق املصلحة اإلسالمية، ويف ظلها 

ىل دور املصلحة اجلماعية يف حتديد وحتقيق املنافع ذات الدوافع  وإضافة إ–املصلحتان اجلماعية واخلاصة 
الفردية، فهي تعمل كذلك باستخدام نفس اإلستراتيجية العمرانية وشروطها من عوامل بشرية ومادية 
وتأسيسية، إخل على حتديد وحتقيق املنافع ذات األبعاد اجلماعية مثل إجناز املشاريع االقتصادية واالجتماعية 

افية واألخالقية والدينية اليت توفر السلع اإلنتاجية أو االستثمارية واالستهالكية واخلدمات اإلنتاجية والثق
واملعيشية وفرص الشغل الضرورية واحلاجية والتكميلية لصيانة الكليات اخلمس يف اال والزمان، كما ونوعا، 

املنشآت لتوفري هذه املنافع ذات الدوافع اجلماعية  فالقيام بإجناز –أي لتحقيق حضارة اتمع اإلسالمي بأكمله 
فمن األجدر إذن أن املصلحة اجلماعية ينظر . ال ميكن حتديدها فقط على أساس ما يديل به األفراد من مهمات

 مجاعات املسلمني بنيإليها بنظرة كلية، ألن مثل هذه املنافع االجتماعية تربز لنا دوافع تعاونية وتكاملية فيما 
، مثال يف احتادات أصحاب املهن أو التخصصات يف الفالحة والصناعة واملرافق اخلدمية املختلفة، ةمثلاملت

  االقتصادية واالجتماعية والثقافية

                                     
  ).م١٩٨٩(هـ ١٤٠٩، اجلزائر، نوفمرب )الوظيفة االستثمارية، آثارها وأبعادها( ثابت حممد ناصر )١(
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واألخالقية والدينية وحىت التغذية والصحة والتعليم والتكوين املهين والتدريب والتوعية للتدين والرشد 
 الدوافع واألبعاد اجلماعية واتمعية ألا تؤثر على جدوى وفعالية وأصبحت تعترب أيضا من املنافع ذات

الكفاءات اجلسدية والذهنية والعلمية والتطبيقية ألفراد اتمع وضمنهم العاملون فهي تؤثر بطرق غري مباشرة 
ال إذا حسن على إحداث التغريات التعمريية ومواصلة بناء العمران للمجتمع اإلسالمي الذي ال يسلم حتقيقه إ

  .وسلم التوليف بني عوامل اإلنتاج أو اإلعمار ملختلف املنشآت التعمريية
  : التوليف بني عناصر اإلنتاج-٢

إن وظيفة اخلالفة اليت من ا اهللا سبحانه وتعاىل على عباده املؤمنني تعين أم مطالبون بتعمري األرض أو 
مطالبون إذن باإلنفاق يف سبيل إرضاء اهللا عز وجل مما رزقوا البالد اإلسالمية اليت هم مسؤولون عنها، فهؤالء 

  : من موارد بشرية ومادية، وهلذا يقول جل شأنه يف كتابه الكرمي            
  :  ويف نفس اآلية يقول عز وجل*              ** لذا فإن اإلنسان 

املسلم على املستوى اجلماعي والفردي، مطالب بإنشاء املشاريع أو املنشآت التعمريية اليت تعتمد على عدة 
 فاألوىل تتمثل يف البحث واحلث والكد واجلد يف تكوين جيل أو -عوامل لإلعمار، منها البشرية ومنها املادية

والدين والعقل والنفس أو احلياة ) والعرض(املوارد البشرية وذلك يف إطار كليات النسل أجيال صاحلة بصيانة 
 – ويتم ذلك بالقيام بوظائف التربية والتعليم والتكوين ونشر الدين والوعظ واإلرشاد والتدريب والبحث –

تكميليا حىت يتم إعداد وكذلك حتقيق العالج والوقاية مبا يكفي املوارد البشرية اإلسالمية ضروريا وحاجيا و
الكفاءات العلمية والتقانية والتطبيقية الالزمة للعمران اإلسالمي وال يتم ذلك إال إذا أضيفت صيانة العيش 
الكرمي هلذه املوارد البشرية مما جيعلها تعد الطاقات العمالية اليت تضطلع مبختلف مهام ونشاطات ومسؤوليات 

  نتاج والتسويقاالدخار واالستثمار واإلجناز واإل

                                     
 .٧: سورة احلديد اآلية *

 .نفس السورة واآلية **
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والتمويل والتوزيع والتخطيط والربجمة واملراقبة يف ظل املنشآت التعمريية اليت تنتج وتوفر السلع واخلدمات 
 كما جيب على نظام اإلعداد للكفاءات العمالية أن –اإلنتاجية واالستهالكية الضرورية مث احلاجية مث التكميلية 

شغيل للمنشآت اإلنتاجية يف الفالحة والصناعة واخلدمات مع ما منسجمة مع متطلبات الت) خمرجاته(تكون 
 الدينية إخل، ألن اإلعمار اإلسالمي ال يتعمد –ينفع مؤسسات اتمع األخرى االجتماعية والثقافية واألخالقية 

 كما هو منصوص عليه يف النظريات الوضعية واألنظمة اإلسالمية بل العمل يف »العمل املنتج«فقط على 
سالم هو ذلك النشاط الصاحل والنافع للمجتمع، وال يكفي أن يكون نشاط املنشأة االقتصادي والتعمريي اإل

عامة ينتج ويوفر املنافع الطيبة من سلع وخدمات بل يشمل التكوين واإلعداد، ولذا فإنه جيب على هذه املنشأة 
 اليت تكون صاحلة وتتقن أحسن إتقان سري أن تبحث وتساهم يف إعداد الكفاءات العلمية والتقانية والتطبيقية

هذه الوظيفة االستخالفية للعاملني يف هذه املؤسسة التعمريية، من : نشاط املؤسسة االقتصادية ومنها اإلنتاجية
ضمنها يف جمال اإلنتاج تربز لنا حسن اختيار الكفاءات الفعالة واملخلصة اليت ميكن االعتماد عليها لتحقيق 

شروع اإلعماري اإلسالمي وخصوصا خالل اإلجناز ويف مرحلة اضطالعه باإلنتاج وخالل خمتلف مراحل امل
  .باقي عمر املنشأة اإلسالمية الذي يطول كلما أمكن ضمان سالمة هذه املؤسسة ووظائفها

ويعين ذلك أن مسؤولية دراسة جدوى املشروع اإلنتاجي وإجنازه وإدارته وحىت العمل فيه ال تعطى إال 
 شرعا وعلما وإتقانا وذلك تطبيقا لضوابط الشريعة اإلسالمية يف هذا اال وهو ما يطابق اآلية ملستحقيه

  : الكرمية حيث يقول سبحانه وتعاىل                   *- فهؤالء 
م الختيار وإجناز ومراقبة املنشأة االقتصادية اإلسالمية على أساس األعوان االقتصاديون الذين يتم حسن اختياره

املطابقة الشرعية والطبية والتقنية، هم الذين حيسنون أيضا اختيار رؤوس األموال وأصحاا الذي يصبحون 
 وتكون هذه األموال حالال طيبا ودف إىل تعميم –شركاء أمناء حىت تضمن سالمة املشروع اإلعماري 

  فع املنا

                                     
 .٥: سورة النساء اآلية *
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 كما أن سالمة توظيف هذه –التنموية من سلع وخدمات صاحلة وطيبة لسبيل اإلنتاج وللمعيشة الكرمية 
األموال يف حسن اختيار وإنتاج أو شراء اآلالت والتقانات فهي ستكون ضمن نظام اإلعمار اإلسالمي الذي 

بني خمتلف عوامل اإلنتاج أو ) اس الرشدأو على أس(حيقق التكافؤ املنسجم يف توظيف التوليفة املثلى والرشيدة 
 وهلذا فسيحدث التوازن –اإلعمار، وال يكون بذلك إحلاق أي ضرر كما ونوعا، بعنصر من عناصر اإلنتاج 

ضروريا مث حاجيا مث تكميليا ) أو العاملني(وتشغيل العمال ) أو األموال(احلركي بني ختصيص املوارد املادية 
  . على مستوى املنشأة االقتصادية مبا فيها اإلنتاجية»ال ضرر وال ضرار«هية وهو ما جتسده القاعدة الفق

كذلك فإن توظيف رؤوس األموال سيحقق التكامل بني باقي مكونات املشروع من بناءات إليواء اآلالت 
ية والعاملني وجتهيزات إنتاجية أخرى وما يلزم من ذلك للتخزين وللتموين وللتسويق وللصيانة، من مواد أول

 كل هذه املعطيات تعتمد على اختيارها من مصادر حالل وعدم اقتنائها مبوارد –ووسيطة وقطع غيار وطاقة 
ربوية أو حرام كما جيب أن ال حيدث التقتري فيها مما قد يؤدي إىل عرقلة املنشاة اإلنتاجية يف نشاطها أو 

سسة، أو أعمال املوارد احمللية وتفضيل اإلفراط فيها مما يعرب عن سوء استخدامها وهو يلحق الضرر باملؤ
االسترياد من اخلارج بدون ضرورة شرعية وملحة عمليا وهو ما جيعل املنشأة تابعة للخارج وال تشارك يف 

كذلك فإن املسؤولني أو املستخلفني على املشروع . تنشيط وسحب الطاقات اإلنتاجية للبالد اإلسالمية
امهة املنشأة يف منو االقتصاد للبالد اإلسالمية واملشاركة يف حتقيق التكامل اإلنتاجي الذين يتجاهلون ضرورة مس

العمودي لنسج حلقات تطور كل قطاع بشكل قادر على حتقيق التكامل األفقي، أي فيما بني املنشآت اليت 
 يتم تصنيفها أو تكون تابعة لفروع وقطاعات خمتلفة، وحىت تكون خمتلف املنشآت متخصصة يف وظيفة من
وظائف االستثمار واإلجناز واإلنتاج والتسويق والتمويل والتوزيع، ويتوسع هذا التخصص التعمريي على 
مستوى املناطق أو اجلهات لسبيل حتقيق التكامل اجلهوي، فإن مثل هذا التجاهل ال يعرب عن سالمة املنشأة 

 كذلك فإن حسن اختيار –ه وجيب القيام بأحسن دراسة جلدوى املشروع حىت يكون سليما من كل مكونات
  املسؤولني على املنشأة االقتصادية يؤدي إىل حتقيق سالمتها من حيث توطنها يف
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الوضع األمثل حىت تعمل على حتقيق وفورات اقتصادية وذلك لقرا من املناجم أو مراكز إنتاج املوارد األولية 
 كما جيب أن حيسن اختيار موقع املنشأة –أمني وهو ما جيعل املشروع االقتصادي يقتصد يف تكاليف النقل والت

اإلنتاجية حيث يتم تفادي إحلاق الضرر بالبيئة اليت قد تؤثر على اإلنتاج الفالحي أو الصناعي وخاصة على 
ظروف تشغيل اليد العاملة، أو على األماكن السكنية أو على املستشفيات، إىل آخر ذلك من التجمعات 

  .و االجتماعية أو الثقافيةاالقتصادية أو السكانية أ
إضافة إىل املوارد والبشرية واملادية، نذكر بأن التوليفة املثلى والرشيدة لعناصر اإلنتاج تعتمد على عامل 
التنظيم أو القدرة العلمية والفنية والتطبيقية وهي اليت تربز كفاءة ودراية وفطانة وأمانة وإتقان و إحسان 

يه هذه اخلصال التعمريية فإنه ستكون له وجاهة يف املنطقة أو املهنة أو وضمان املستحدث الذي توفرت لد
احلرفة أو الصنعة أو السوق حيث تتوفر سالمة املشروع من كل جوانبها ليتسىن هلا أن تسود أيضا خالل إجناز 

 العام  وميكن للمنشأة اإلنتاجية أن تتوطن ضمن القطاع–وإقالع وسري باقي عمر املشروع أو مدة احتماله 
 حيث تعرب هذه األخرية عن صيغة من صيغ التوليف لعوامل اإلنتاج )١(وهو ما يعرب عنه الفقهاء بشركة اإلباحة

يف املؤسسات العمومية املشكلة للقطاع العام أو قطاع احلمى بالقياس مع املبدأ اإلعماري اإلسالمي 
املباحة ملصلحة املسلمني وتصبح ذا يف  حيث إن اإلمام له أن حيمي جزءا من األرض املوات )٢(»للحمى«

 –خدمة املصلحة اجلماعية، وهلذا فهي خترج من حكم األرض املوات وتصري موقوفة ملصلحة املسلمني العامة 
 رواه أمحد وأبو داود ويف رواية أخرى أن  ال محى إال اهللا ولرسوله :  قال–  –وحيث إن الرسول 

 كما ميكن – »محى شرف والربذة«وأن عمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه ، »محى النقيع« –  –رسول اهللا 
خاصة يف إطار آلية /لقطاع احلمى أن يتوسع ليتعاون مع القطاع اخلاص وذلك بإنشاء شركات خمتلطة عمومية

   حيث)٣(»باإلقطاع«اإلعمار اإلسالمي املسماة 

                                     
  ).م١٩٨٤(هـ ١٤٠٤، دار القلم، الكويت، )فقه الشركات( الدكتور أمحد حممد )١(
  . الدكتور حممد فاروق النبهان، مرجع مذكور سابقا)٢(
  . حممد باقر الصدر، مرجع مذكور سابقا)٣(
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كذلك يف إطار الصناعات االستخراجية تفتح فرص استثمارية إلحياء املوات من األراضي واستصالحها و
 أي النشاطات »الضرورات« النشاطات اليت تعد من »حقول«للمواد األولية وملصادر الطاقة وغريها من 

ولكن يف هذه احلالة قد جيرب أيضا القطاع . ة العامةصلحملاإلستراتيجية واليت من الضروري أن تبقى يف خدمة ا
د اإلسالمية وذلك بإشراكه مندجما أو منفردا بوظائف تعمريية حيث تدخل اخلاص باملشاركة يف تعمري البال

املؤسسات الفردية واخلاصة وكذا الشركات اخلاصة يف عمليات تنموية إلحياء املوات كاستصالح األراضي 
  .واستخراج املعادن واستغالل مصادر الطاقة ولكن كل هذه العمليات تعد تدعيما للقطاع العام ومؤسساته

 ميكن للمنشأة االقتصادية ومنها املختصة يف الوظيفة اإلنتاجية أو تأخذ صيغة شركة األمالك كما
اإلجبارية، مثل اشتراك الورثة يف ثروة تركة بعد وفاة صاحبها، أو اختيارية مثل اشتراك أصحاب الوصية الذين 

 : أقصاها الثلث، حيث قال يف صيغة ذكر فيها أن –  –ينتفعون بثلث الوصية على األكثر لقول الرسول 
 إىل آخر احلديث الذي رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن عن سعد بن أيب : فالثلث والثلث كثري
  .)١(وقاص رضي اهللا عنه

 )٢(وإن حتولت تدرجات األمالك إىل شركات ألن أصحاا أرادوا التعاون بأمواهلم فإن كانت الشركة
 كان األصل عمال فتكون الشركة شركة أعمال، أما إذا اعتمدت على أصلها مال فتكون شركة أموال، وإن

 فإن اعتمد الشركاء التساوي يف احلصص والتصرف والربح فهي –وجاهة الشركاء فإا ستكون شركة وجوه 
أما إذا ساهم البعض باملال وآخرون بالعمل . مفاوضات وإن اعتمدوا على التفاوت يف املسامهة فهي إذن عنان

 كل هذه الصيغ التنظيمية، وهي ليست على سبيل احلصر، تستدعي طرقا وقواعد –ن مشاركة مضاربة فهي إذ
  ومعايري شرعية وعلمية وتقانية

                                     
  ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٧ بريوت، – دار الفكر –الد الثالث ) ملعامالت ا– احلرب – السلم –فقه السنة ( سيد سابق، )١(
  . الدكتور أمحد حممد،مرجع سابق، مذكور سابقا)٢(
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  .لتحديد وتوزيع املنافع اليت تتأتى عن تشغيل املنشأة التعمريية ومن مجلتها املنشأة اإلنتاجية
  : توزيع املنافع-٣

ية قد تكون عامة، أي ختدم املصلحة اجلماعية، وخاصة، أي أا ذات الحظنا سابقا أن املنشأة االقتصاد
 كما ميكن أن نالحظ أيضا أن التوزيع ملردودية املنشأة –دوافع خاصة ختدم املصلحة الفردية أو اخلاصة 

العمومية ال ميكن أن يكون فقط ذا صيغة نقدية أو سوقية مثل الربح واألجر أو األجرة، بل هناك أيضا توزيع 
  .ملنافع عينية أو معربة عن الناتج احلاصل لدى املنشأة

نبدأ احلالة األخرية حيث نذكر املؤسسة العمومية اليت حتسن التوليف بني عناصر اإلعمار فهي حتقق ناجتا 
 واليت تؤدي إىل حتقيق مصاحل خمصوصة ونذكر على ة العامةصلحاقتصاديا يتم توظيفه عرب القنوات ذات امل

تكوين فرص الشغل نتيجة استثمار ناتج اقتصادي عن طريق شركات اإلباحة أو املؤسسات سبيل املثال 
 نذكر كذلك حالة شركة خمتلطة –العمومية، وهو ما يفتح منافذ لتوزيع أجور لعاملني كانوا يف حالة بطالة 

ملؤسستني أو بني منشأة عامة ومنشأة فردية أو شركة خاصة وهو ما يفتح اال إىل توزيع الناتج بني ا
 وهذه العملية ترتبط أوال مبدى مشاركة كال الطرفني يف إعمار البالد اإلسالمية يف –املصلحتني العامة واخلاصة 

 هذه مثال درجة تصنيع املواد األولية »درجة النماء« و –حالة إحياء أراضي موات أو تثمني موارد طبيعية 
عية إىل قيم مصنوعة أو صناعية، مثل مسامهة جمموعة العوامل وحتويلها تدرجييا عرب حلقات ترقى قيمها الطبي

التنموية واملوارد البشرية واملادية كالكفاءات العلمية والتقانية والتطبيقية والتجهيزات والتقانات يف البحث 
 اإلنتاج »حلقة«واالستكشاف والتنقيب واالستخراج والتنقل وخمتلف حلقات التحويل الصناعي حىت بلوغ 

واد الوسيطة املستخدمة كالطاقة والوظائف املدعمة لذلك كالتنظيم والتسيري واإلعالم والصيانة والتخزين وامل
 اليت »قدر احلاجة« وهو املتمثل يف »النماء«ويضاف مقياس آخر يتم دجمه مع درجة .. والتوزيع والتسويق إخل

  تصدر عن حق االنتفاع اخلاص بناتج العمل املشترك
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اليت هلا األولوية يف فرص مواصلة تثمني الثروات هي  ألن املصلحة اجلماعية – العامة واخلاصة بني املنشأتني
  .الطبيعية وتسويقها

أما الفصل النهائي بني املصلحة العامة واخلاصة فهو يتمثل يف اقتسام األرباح النامجة عن املنشأة املشتركة 
إن توزيع املنافع يشمل أيضا توزيع الناتج .  اخلاصوفق املسامهة النسبية لكل من القطاع العام والقطاع

واألرباح بني أصحاب شركة األمالك اجلربية أو االختيارية وكذلك بني خمتلف شركاء إحدى أصناف 
 وهو ما يعرب أيضا عن طرق مكافأة عوامل اإلنتاج، حيث يكون هذا التوزيع وفق القاعدة –شركات العقود 

ن األعوان اإلعماريني ملا يقومون على أساس املشاركة، بتكوين املنشأة االقتصادية  أي أ»الغنم بالغرم«الفقهية 
كاملزرعة واملصنع ومؤسسة النقل إخل فإم يهدفون إىل احلصول على أرباح متكنهم من تنمية ثروام وترقية 

ن فرص الشغل ومقابل ذلك تتكون لديهم اإلرادة التعمريية اليت متكنهم من تكوي. مستوى عيشهم الكرمي
 اإلنتاج والرفع من القدرات التنموية للبالد اإلسالمية وتلبية متطلبات منو مؤسسات »حقول«وإحداث منو يف 

اقتصادية وأخرى غري اقتصادية كاالجتماعية، مثل املستشفيات، والثقافة مثل دور التعليم املختلفة، وما دون 
 من املشاركني من جيب أن تكون لديهم القدرة على ولبلوغ ذلك رأينا بأن. ذلك من املنشآت احلضارية

التوليف لعناصر اإلنتاج وإلجناز املنشأة وإدارا وفق خمتلف جوانب سالمة املشروع التعمريي ومنه االقتصادي 
وهلذا فإن أي مشارك يقدم على حتمل التكاليف النامجة عن إقامة املنشأة، وكذلك قابليته . للبالد اإلسالمية

 أي خسارة نامجة عن انعدام جوانب من سالمة جدوى املشروع االقتصادي، نذكر على سبيل على حتمل
  .املثال نقص وسوء القيام بدراسة جزء أو كل جوانب جدوى املنشأة وهو ما يسمى بالغرم

 رواه   الغلة بالضمان»أو« اخلراج بالضمان بقوله –  –من جهة أخرى يربط كذلك الرسول 
حه الترمذي، أي أن الغنم أو الربح يكون بالضمان حيث إن املشارك، ضمن شركة أصحاب السنن وصح

الوجوه، يكافأ وفق قدر الضمان للتصرف ضمن املنشآت، مثل ضمان شراء اآلالت واملادة األولية والوسيطة 
  وعلى هذا.  كما يرجع هذا الضمان إىل قدر احلصة يف امللك ويرتبط ا–وباقي لوازم متوين الشركة 
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 وهكذا فإن حتديد مكافأة الشركاء من –األساس وذا القدر حيدد الربح لكل شريك ضمن شركة الوجوه 
الربح تعتمد، على غرار باقي القوانني التعمريية يف االستثمار واإلنتاج والتوزيع إخل، على األحكام أو القواعد 

ولذا فإن أي منشأة اقتصادية عامة أو خاصة  –الفقهية اليت توظف التقانات واألساليب العلمية لتحقيق ذلك 
ترجع إىل هذه األحكام وتعتمد عليها يف توزيع الناتج أو الدخل الذي حتصل عليه وتكافئ خمتلف عوامل 

  .اإلعمار
 قد يكون الشرط فيها بني الشركاء بالثلث أو النصف هو »املال«فبالنسبة لشركة األموال اليت تعتمد على 

 كما ميكن هلا أن تعتمد أي نسبة أخرى غري – عليه املنشأة االقتصادية ملكافأة الشركاء املعيار الذي تعتمد
 واملعلوم أن هذه النسبة، وحىت –املشاركة يف رأس مال الشركة اليت تعتمد كمقياس لتوزيع ربح هذه الشركة 

كذلك من حيث املسؤولية الشركة املتفق عليها فيما بني الشركاء تعرب عن املساواة يف املشاركة أي احلصص و
 »الغنم بالغرم«إلدارة أموال وشؤون الشركة وأيضا يف املتحصل عليه من أرباح أي املساواة على أساس قاعدة 

 أما إذا ثبت أسلوب العنان فإن –ويف هذه احلالة نتكلم عن املنشأة اليت ختضع ألسلوب املفاوضة يف املشاركة 
فاوت وفق ما قدمه الشركاء من حصص مثلما يكون التفاوت يف مسؤولية مكافأة عوامل اإلعمار أو اإلنتاج تت

 أما إذا اعتمدت املنشأة االقتصادية أسلوب املضاربة ففي هذه احلالة ميكن أن تكون املضاربة ثنائية –اإلدارة 
  ذا املال أو»الضرب«األطراف حيث يقدم صاحب املال ماله ويقدم املضارب جهده وخربته وكفاءته يف 

توظيفه يف إقامة منشأة اقتصادية تفتح اال للشريكني بأن يكافآ على أساس ما اشترطا عليه بينما يتحمل 
اخلسارة صاحب رأس املال لوحده ألن املضارب قد خسر عمله وهو املتمثل يف الكلفة البديلة أو كلفة الفرصة 

ريية أو االستثمارية والقيام بدراسة جدوى البديلة للعمل الذي بذل على التوايل يف البحث عن الفرصة التعم
إقامة املنشأة والسهر على سالمة جدواها من خمتلف اجلوانب الشرعية واالقتصادية مبا يف ذلك التقانة واملالية 

 وهو ما ميكن أن يقوم به البنك اإلسالمي الذي –ومواصلة السهر عليها خالل عمر إدارا .. والتجارية إخل
 بل قد يتعدى هذا الدور ليصبح شريكا جبانب أصحاب الودائع »الوساطة التنموية« جيب أن يلعب دور

  األصليني، وكذلك الذين
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قدموا خربام وكفاءام وعروضهم وأراضيهم إىل آخر ذلك من فرص املشاركة اليت تأخذ يف هذه احلالة 
راف وفق ما اشترطوه من نسب تعتمد  كاملضاربة املزدوجة اليت تكافئ خمتلف األط»الصيغة الثالثية األطراف«

  .»موضوع املضاربة«لقسمة أرباح املنشأة االقتصادية اليت متثل 
وخالصة القول أن الربح جيب أن يكون معلوم القدر حىت ولو كان بنسبة مشروطة ولكن ال ميكن أن 

املنطقة أي ختضع  كذلك فإنه جيب أن تكون حصة الربح شائعة يف السوق أو املهنة أو –يكون قيمة مطلقة 
لضوابط الشريعة اسدة يف امليدان وكذا املقاييس املوضوعية العلمية والتقانية وما تعورِف عليه، ولكن دون أن 
خيالف ذلك الشريعة اإلسالمية، وعلى سبيل الذكر تتمثل احلصة الشائعة يف الربح بالربع أو الثلث أو النصف، 

وميكن أن . والعمل والضمان) أو رأس املال(بتوزيع الربح ليكافئ املال وهلذا فإنه حسب ما اتفق عليه .. إخل
يتجاوز هؤالء حيث إذا اشترط لتخصيص نسبة ال تتعدى الثلث للمساكني أو كوصية أو هبة مع العلم أن مثل 

 ألن هذا الشرط يعرب عن قبول الشركاء باملال والعمل والضمان أن –هذه املرافق توجه إىل ذوي احلاجة 
 )١( ضعوا جزءا مما يرزقهم به اهللا سبحانه وتعاىل لسبيل اهللا، وقد نص على ذلك بعض الفقهاء خاصة املالكيةخي

 رضي اهللا تعاىل عنه، بأنه من مصلحة أي متعاقد أن ال يرجع فيما جعل أي من –حيث يؤكد اإلمام مالك 
 قد اتفقوا على ذلك وكان هذا على طريق الرب واإلحسان ومما يربز هذا احلكم الفقهي نذكر كون الشركاء

أساس النية الصادقة اليت بنيت على اإلميان اخلالص حيث رسوخه من القلب نتج عنه تصور سليم حتول إىل 
التجسيد يف الواقع وهو ما ميثله عمل الرب يف ختصيص الصدقة أو ما دون ذلك كنسبة ال تتعدى الثلث حسبما 

  .)٢( ، بالنسبة للوصيةقال رسول اهللا 

                                     
  . نفسه)١(
  . السيد سابق، مرجع مذكور سابقا)٢(
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أما ما ذهب إليه بعض الفقهاء يف ربط إجازة توزيع نصيب من الربح إىل غري الشركاء باشتراط العمل 
على األطراف اآلخرين املستفيدين، مثال عند احلنفية والشافعية واحلنابلة، فمعىن ذلك أن هذا احلكم الفقهي 

حيث ميكنهم ذلك من املشاركة بعملهم يتطلب أن يكون األطراف ذوي قوة جسدية علمية وتقانية وتطبيقية، 
 ولكن هذا احلكم الفقهي قد يتناقض يف حالة توزيع جزء من –نظري حصوهلم على نسبة متفق عليها من الربح 

ربح املنشأة على أطراف فقراء كاأليتام واألرامل والشيوخ وما إىل ذلك من ذوي احلاجة غري القادرين على 
 وهو ما يدعمه كثري من الفقهاء حيث نصوا على –ام مالك رضي اهللا عنه العمل وهو يسمح ما حكم به اإلم

كون األجزاء املشروطة لتوزيع الربح إن كانت شروطا جعلية األصل ففيها اإلباحة ملنافع احلالل وهو ينسجم 
 املسلون عند شروطهم، إال شرطا أحل  :مع إرادة فعل اخلري للشركاء، وذلك طبقا لقول الرسول 

  .   أو حرم حالالحراما
 جيوز هلم التصرف سابقا أو الحقا، بنسبة من أرباح املنشأة يف حقل من –واملعلوم أن الشركاء، إن اتفقوا 

  .حقول الرب مثل الصدقات والوصية واهلبة إىل آخر ذلك من أوجه اخلري
ومجع وتعبئة املالية إن توسيع دائرة توزيع الربح يف حالة تدخل البنك اإلسالمي الذي من وظائفه البحث 

كذلك فإن من وظائف البنك، توجيه هذه األموال حنو فرص توظيفها . املدخرة بدال من أن تبقى مكترتة
التعمريية خاصة منها املتوسطة والطويلة األجل اليت تضمن منو اإلنتاج وباقي الطاقات التنموية واملنشآت التحتية 

هالكي واهتمام البنك بفرص توظيف األموال القصرية األجل كاملراحبة وأيضا منو اإلنتاج املعيشي مبا فيه االست
كذلك ميكن للبنك أن يقوم بالدراسات الكلية لضمان سالمة جدوى املشاريع املقترحة ملختلف .. واإلجارة إخل

املودعني الذين بعد تقلبهم لالستثمار فيها، شركاء ضمن هذه املشاريع حيث هلم الطلب من البنك لتخصيص 
  .مراقبته لضمان سري املشروع االستثماري كذلك
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كل هذه الوظائف اليت يقوم ا البنك اإلسالمي كوسيط تنموي، جتعله من مستحقي األرباح اليت جتنيها 
هذه املشاريع العادية أي اليت ال ختالف القواعد الفقهية، لتوزيع دخل املنشأة ميكن أن تكون يف اإلجارة وهي 

لتوظيف عوامل اإلعمار على أساس نسج عالقات تبادلية فيما بني العوامل االقتصادية فرصة تفتح اال 
 حيث إا تقوم بتأجري معدات أو بناءات حتتية أو خدمات علمية –كاملؤسسات الصناعية والفالحية واخلدمية 

نافع اليت ينتفع ا نذكر ومن مجلة امل. وتقانية وتطبيقية مقابل أجر أو أجرة يتم االتفاق عليها يف عقد اإلجارة
تأجري األعمال مهما كانت أصنافها ومستوياا العلمية والتقانية والتطبيقية، وما تدره من خدمات لتنشيط 
حركة املنشأة التعمريية مبا فيها االقتصادية ليصبح أصحاب األعمال أو اخلدمات مؤجرين هلا أو إجراء 

رم االحتكار واالستغالل أو ربا الفضل مثل ربا النسيئة واالبتزاز يستحقون أجورا عادلة ختضع للضوابط اليت حت
 أعطوا األجري أجره : ، حيث قالوهو ما أكد عليه الرسول .. حلقوق الناس وأكل حقوقهم بالباطل إخل

  .)١( رواه ابن ماجه قبل أن جيف عرقه
المة العملية التنموية أو كما ختضع فرص توظيف عوامل اإلنتاج على أساس اإلجارة إىل كل قواعد س

التعمريية من اجلوانب الشرعية واالقتصادية مثل املالية واالستثمارية واإلنتاجية والتسويقية إىل آخر ذلك من 
 ومهما تكن اإلجارة فإن األجرة جيب أن –الوظائف أو النشاطات اليت تقوم ا املنشأة على أساس اإلجارة 

ة أو الوصف ألا مثن املنفعة وشرط الثمن أن يكون معلوما لقول رسول اهللا تكون ماال متقوما معلوما باملسامه
 :من استأجر أجريا فليعلمه أجره    )ويعتمد أيضا يف حتديد –رواه عبد الرزاق بن أيب سعيد . )٢ 

  :األجرة على العرف حيث قال ابن تيمية رمحه اهللا

                                     
  .١٦٧٢ النصوص االقتصادية، لقحف، رقم )١(
 انظر قحف نص رقم جري حىت يبني له أجره إن النيب ى عن استئجار األ نفسه، ورواه أمحد عن أيب سعيد بلفظ )٢(

١٦٧٧.  
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دفع ثيابه وطعامه إىل مغسل ومطبخ فإن له األجر إذا ركب دابة املكاري أو دخل محام احلمامي أو «
  .)١(»املعروف

وميكن لعدة أجراء أن يشتركوا يف عمل مركب يتطلب تدخل عدة ختصصات لتحقيق منفعة ناجتة عن 
التشابك يف التوليف فيما بني هذه األعمال وهو ما قد يتطلب أيضا تنظيمها حىت تؤدي خدمتها أحسن أداء 

 بالضمان ملا تلف من عمل األجري اخلاص أو املشترك يف حالة الفقد أو التفريط أو وتكون األجرة مستحقة
التقصري وإن فسدت اإلجارة، كعدم حتديد املدة املعلومة للعمل، ففي هذه احلال يستحق األجري أجر املثل وهو 

 أو احلرفة أو التخصص أي احلاالت املماثلة من حيث املهنة أو الصنعة )٢(«األجر الذي يتساوى فيه مع أمثاله 
أو نوع األعمال املتفاوتة يف املهارة وما ميكن أن تتطلبه من معدات ولوازم حتقيق املنفعة املطلوبة من طرف 

 وميكن أن نضيف إىل تلك املعايري مقاييس مرتبطة بسلم األجور أو تكاليف اخلدمات والكل ضمن –املستأجر 
ضع هذا السلم على أساس ما يقدره أهل اخلربة املرتهون عن اهلوى  ويعتمد يف و–سلم يعتمد عليها يف املثل 

 وجيب أن يؤدي هذا األسلوب يف حتديد )٣(»والتحيز، ويكون اختيارهم مبوافقة املتعاقدين أو باختيار احلاكم
و  بالقياس مع حتديد الثمن املثل يف املستوى العادل وذلك بتحقيق النفع أ)٤(أجر املثل إىل أن يكون عادال

 كما يتم حتديد أجر املثل يف كل احلاالت للشركات أو –املصلحة العامة واجلماعية دون ظلم النفع اخلاص 
العقود الفاسدة حيث أصبحت ختالف األحكام الفقهية، ولذا يصبح العامل الذي تفادى التقصري أو التعدي، 

أو يف الناتج الذي يرجع إىل صاحب مستحقا ألجرة املثل دون املسامهة يف الربح الذي يرجع لصاحب املال 
  .األرض، مع العلم أن األجر املثل حيقق مستوى الكفاية الضرورية مث احلاجية

                                     
  . نفسه)١(
  . نفسه)٢(
  . نفسه)٣(
  ).م١٩٧٠(هـ ١٣٩٠ الشيح حممد املبارك، آراء ابن تيمية يف الدولة ومدى تدخلها يف اال االقتصادي، دار الفكر، )٤(
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وميكن يف اخلتام أن ننبه على حالة كون املنشأة االقتصادية ال تسري عاديا وفق األحكام الشرعية وتربز 
 دور الدولة اإلجباري وهو دور ليس بالتدخل انعدام أو قلة السالمة ملختلف وظائفها ففي هذه احلالة يربز

وهو املتمثل يف التدخل لويل األمر ليمنع ظلم اتمع . التعسفي، كما قد حيصل يف األنظمة االقتصادية الوضعية
يف التصرفات الالشرعية يف حاالت االحتكار لسلع وخدمات ضمن ضرورات اتمع وكذلك احلصر وتواطؤ 

تغلني إىل آخر ذلك من العقود الفاسدة واليت ال حتترم ضوابط السالمة الشرعية، هكذا البائعني والوسطاء املس
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية إذا كانت حاجة الناس تندفع إذا عملوا ما يكفي الناس حبيث يشتري إذ ذلك 

 سعر عليهم تسعري عدل بالثمن املعروف مل حيتج إىل تسعري وأما إذا كانت الناس ال تندفع إال بالتسعري العادل،
  .ال وكس وال شطط

  ..والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  ..وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  السوق وتكون األسعار
  يف االقتصاد اإلسالمي

  
  
  
  

  الدكتور علي يـوعــال
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  السوق وتكون األسعار يف االقتصاد اإلسالمي
  *علي يوعال. د

  :املقدمة
لسوق؟ وما هو دور الدولة يف ديناميكية ما هي طبيعة السوق اإلسالمية؟ وكيف تتحدد األسعار يف هذه ا

  تكون األسعار؟ 
  :إجابة عن هذه األسئلة حناول بسط موضوعنا حول احملاور التالية

  .طبيعة السوق يف االقتصاد اإلسالمي -
 .آلية السوق، أو األداء االقتصادي التلقائي -
 .مراقبة الدولة لألداء االقتصادي وحتمية التصحيح املستمر -

  احملور األول
  طبيعة السوق يف االقتصاد اإلسالمي

رصدا للخصائص التنظيمية للسوق اإلسالمية وبيانا ملنطق آليات رهن التطبيق ال بد من أن تكون 
 وقبل أن منضي إىل ذلك نقترح منذ البداية تعريفا –  –االنطالقة من النموذج األول الذي أسسه املصطفى 

  .ملصطلح السوق
  :مصطلح السوق: املبحث األول

يقترن لفظ السوق يف األذهان بالسعر، والسعر ينصرف إىل األساس الذي تقوم عليه مبادالت السلع 
واخلدمات بينما تأخذ عناصر اإلنتاج أمساء األجر والريع والربح، وعلى هذا ميكن حتليل السوق على مستويني 

  :مها

                                     
 .باملغربيف كلية القانون واالقتصاد يف جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا يف فاس أستاذ  *
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  .سوق السلع واخلدمات -١
 .سوق عناصر اإلنتاج -٢

  : سوق السلع واخلدمات-١
 تذكر وتؤنث، وهي مشتقة من سوق الناس بضائعهم، واجلمع أسواق ومسي – بضم السني –السوق لغة 

  .)١(السوق سوقا لنفاق السلع فيه، والسوق املوضع الذي جيلب إليه املتاع للبيع
ويف االصطالح ينطلق مدلول السوق من مضمونه اللغوي ويبقى ارتباطه عضويا بفكرة املوضع الذي تتم 

  :ملبادالت حسا أو معىن كما يتضح لنا ذلك من خالل التعريفني التالينيفيه ا
السوق هو املنطقة اليت يكون فيها املشترون والبائعون على اتصال بعضهم ببعض مباشرة أو عن طريق  -

  .)٢(الوسطاء حبيث تؤثر األسعار املدفوعة يف أي جزء من السوق على األسعار املدفوعة يف اجلزء اآلخر
 ويف هذه احلالة ال يشترط التواجد املادي )٣(هو املكان أو اال الذي يتم فيه نقل ملكية السلعالسوق  -

للسلعة، ألن اخلاصية املميزة للسوق هي نقل امللكية، وحقيقة األمر أن هناك بعض األسواق يكون 
لصرف وسوق األوراق االهتمام األكرب فيها هو نقل امللكية وليس االنتقال املادي، ومن أمثلة ذلك سوق ا

 .)٤(املالية، ولكن عموما جند أن السلع تتجه حنو التجمع يف املراكز التجارية

                                     
  .٢٣١م ١٩٨١/ هـ ١٤٠١ دار اجليل بريوت » املعجم االقتصادي اإلسالمي« أمحد الشرباصي )١(
  .٢٨ ص١٩٨١ الكويت – املطبعة العصرية » النظرية االقتصادية، حتديد أسعار السلع واخلدمات« سامي خليل )٢(
  . نفسه)٣(
  .٣٩ نفسه، )٤(
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وعليه فإن املفهوم الواسع للسوق يقترن بإطار التفاعل بني اإلرادات احلرة اليت تنتهي بتبادل املنافع فيما 
: م السوق كلما توفر عنصران مهابينها بغض النظر عن التواجد املادي للمبيعات يف صعيد واحد، بل تقو

الصرف والطلب، وذا املفهوم يتسع السوق ليشمل أفقيا كافة املبيعات واملشتريات يف فترة حمددة من الزمان 
  :بسعر معني على مستوى

  .األسواق األسبوعية أو املومسية احمللية أو اجلهوية الوطنية أو الدولية) أ
  .حياء واألزقة، يف البوادي أو احلواضرحمالت التجارة املتناثرة يف األ) ب
  .حمالت اإلنتاج احلرفية إذ عادة ما تقترن فيها عملية اإلنتاج بعملية املبادلة) ج
املؤسسات اإلنتاجية احلديثة الصغرية منها والكبرية على السواء باعتبار أن نشاطها يؤثر فيما جيري يف ) د

  .السوق ويتأثر به
  :لول السوق ليحتوي رأسياوذا املعىن أيضا يتسع مد

  .عة معينةلالسوق الوطنية لس) أ
  .السوق الدولية لسلعة معينة) ب
  .أسواق القيم وطنيا وعامليا) ج

  .ويف الوقت الراهن ال خيفى على أحد مدى وقوة التأثري املتبادل بني هذين املستويني
  : سوق عناصر اإلنتاج-٢

لع واخلدمات ينتابه القصور طاملا أنه ال يشمل دوائر غري أن التوسع يف مفهوم السوق على نطاق الس
أخرى تتم فيها املبادالت بشكل ما وفق شرطي الصرف والطلب، وهذه الدوائر تتحدد يف جمال خدمات 

  :عناصر اإلنتاج اليت هي
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  .عنصر العمل) أ
  .موارد الطبيعة) ب
  .رأس املال التقاين) ج

نقدي والعمالت األجنبية وال حيق ألحد أن ينكر ما هلذه كما أن هنالك أسواقا لتداول رأس املال ال
الدوائر من اآلثار املتبادلة املباشرة منها وغري املباشرة بينها وبني دائرة مبادالت السلع واخلدمات، وعلى الرغم 
من هذا ينتابنا إسالميا شعور من احليطة واحلذر من إطالق السوق على تلك الدوائر إطالقا جمردا من كل 

  :حيص قصد اكتشاف احملتوى العلمي احلقيقي هلذا االصطالح ألن أي تعاون يف هذا الصدد قد يؤدي إىلمت
هدر كرامة اإلنسان بالنسبة لعنصر العمل بتحريفه إىل كنه مادي حبت جيري عليه ما جيري على أية سلعة ) أ

  .مادية
ل هذا األخري لنفسه التصرف يف هذه هدر شكر تسخري الطبيعة من قبل اخلالق عز وجل لإلنسان إذا خو) ب

  .اخلريات تصرفا يتناىف مع عقيدة االستخالف
  .هدر شرع اهللا بالنسبة لرأس املال النقدي إذا حتدد له سعر يف السوق) ج

وليس من شأن هذه احليطة أن تؤدي بنا إىل القناعة اليت مفادها أن اإلسالم ميانع من تأسيس أداء نظامه 
ت السوق وإمنا ميانع فيه هو أن تقوم هذه اآلليات على نفس النسق املعهود يف النظريات االقتصادي على آليا

االقتصادية السائدة يف الوقت احلاضر، وبالتايل يتم إفراغها من حمتواها اإلسالمي كلية، وهذا يعين أن أي حماولة 
 ما مل تلتزم مبنهجية –ب أصال  إن مل جتانب الصوا–لبناء آليات االقتصاد اإلسالمي ال تسلم من التشوهات 

املنهجية اليت تعقل أدوات بناء هذه : دقيقة يف تعاملها مع مصطلحات مشحونة أصال مبحتوى مادي حبت
  .اآلليات انطالقا من شرع اهللا يف املرتبة األوىل ومن األدوات االقتصادية الفنية يف املرتبة الثانية
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ى قيمة البناء النظري لالقتصاد اإلسالمي يف أي جمال من وأي تقصري على هذا املستوى ينعكس سلبا عل
جماالت البحث، غري أن يف جمال مسألة السوق اإلسالمية قد يتأتى تذليل هذه الصعوبات بالرجوع إىل جمريات 
األحداث يف أسواق اتمع اإلسالمي انطالقا من سوق دار اهلجرة ملا حظي به من عناية التشريع القرآين 

ا أحكم فيه من النشاط واآلداب واألخالق بالتعاليم اإلسالمية، وال أدل على ذلك من أن رأس اهلرم والسين ومل
 هو الذي توىل فيها دور الرقابة بنفسه، والصحابة من بعده –  –يف سلطة الدولة اإلسالمية، الرسول 

  .رضوان اهللا عليهم بتعيينهم عليها أو حبكم اخلالفة
  : السلَّمي للسوق اإلسالميةالنموذج: املبحث الثاين

  :نتناول بإذن اهللا هذا النموذج من خالل النقاط التالية
  .التأسيس واالنتشار -١
 .التنظيم املكاين -٢
 .النظافة والصحة -٣
 .القواعد املنظمة -٤
 .اخلصائص املميزة -٥

  : التأسيس واالنتشار-١
  :يقترن أول سوق عرفه اتمع اإلسالمي بالقصة التالية

: إين رأيت موضعا للسوق أفال تنظر إليه قال:  فقال–  – أن رجال جاء إىل النيب روى الطرباين 
نعم سوقكم هذا فال ينقص «: بلى فقام معه حىت جاء موضع السوق فلما رآه أعجبه وركض برجله وقال

  : إنه السوق النموذج ملا ينفرد به عما سواه من األسواق)١(  »وال يضربن عليكم خراج

                                     
  .١٣٨ ص ١٩٧٣ مطبعة النهضة فاس »)(حكومة الرسول « عبد احلي حسن العمراين )١(
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 من نور النبوة ميثل طفرة يف حياة اتمع اإلسالمي الذي مكنه قائده األعظم من التحرر من قبضة ألنه قبس) أ
  .السيطرة االقتصادية اليت كان ميارسها اليهود يف سوقهم على أهل يثرب

ألنه تنقية للنشاط التجاري من كافة املعامالت اليت ال يقرها اإلسالم مهما كان تعهد املسلمني هلا يف ) ب
حيام اجلاهلية وال غرو يف ذلك وقد علمنا أن هؤالء ميثلون الرعيل األول من املهاجرين واألنصار 

 وكلما جاء الشرع احلكيم بأمر ما سارعوا إىل االمتثال وبادروا إىل التطبيق –  –أصحاب رسول اهللا 
  ا بقوهلم العملي، ومل يرو التاريخ عنهم أم ساروا على درب املعاندين يف حترمي الرب          

   فرد عليهم اهللا عز وجل  :                )م ساروا على درب قوم )١وأل 
 شعيب حني أخذوا يف لومه بقوهلم                         

       )٢(.  
ألنه حكمة تشريعية طاملا أن قواعده وآدابه وأعرافه ختضع يف تطورها لكتاب اهللا عزل وجل وسنه رسول ) ج

 بنصهما على أحكام جتارية شىت وبيان أوجهها يف خمتلف ااالت كالربا واملكيال وامليزان وأكل اهللا 
تلك هي أعمدة سوق املدينة . اس واألمانة والصدقة والتسامح وكافة الفضائل وشىت أنواع البيوعأموال الن

 فنشطت احلركة )٣(    اللهم بارك ألهل املدينة يف سوقهم – : –الذي قال يف حقه مؤسسه 
  التجارية داخل املدينة وحواليها إىل أن غدت يثرب تنافس مكة

                                     
  .٢٧٥اآلية :  سورة البقرة)١(
  .٨٧اآلية :  سورة هود)٢(
 »تنظيم السوق وحتديد األسعار للسلع وعناصر اإلنتاج يف النظام االقتصادي اإلسالمي« الدكتور عبد الرمحن يسري أمحد )٣(

  .١٩٨٩-٩-١٤ إىل ٢ أبو ظيب، من –ندوة تعليم االقتصاد اإلسالمي 



 ١٤٧

ولقد أدى هذا التوسع التجاري إىل . اخلارجية بني أراضي احلجاز وبالد الشامعلى مركزها يف جمال التجارة 
  .ظهور أسواق جديدة مماثلة للنموذج األول يف املدينة

  .ثالث مرات) مجعا( الذي تكرر فيه لفظ األسواق )١(يفيد هذا املعىن حديث عبد اهللا بن عمر
قاق اخلمور اليت باشر الرسول شق مجيع ما كان ومجيع هذه األسواق مرتبطة يف جتارا مع الشام مصدر ز

  .منها حبضرته وأمر ابن عمر ليواصل هذه العملية إىل ايتها
مث انتشر أمثاهلا يف ربوع الديار اإلسالمية كلما اتسعت رقعتها فامتدت إىل مكة واليمن والبحرين بدليل 

واىل إنشاؤها وانتشارها إىل أي بقعة يف العامل شع  مث ت)٢( والة أنيطوا مبسئولية القيام عليها–  –تعيني النيب 
  .فيها نور اخلالفة اإلسالمية وهي يف أوج عزها وسؤددها

وال أدل على ذلك مما تزخر به كتابات املتقدمني واملتأخرين من التفاصيل تتعلق مبختلف األحكام سواء 
أو املرتبطة حبقوق فيها لنظافة والوقاية الصحية املتعلق منها بالتوزيع املكاين وترتيب ممراا أو اخلاصة بآداب ا

  .املتبايعني

                                     
 أن آتيه مبدية فأتيته ا فأرسل ا  أمرين رسول اهللا «: قال عبد اهللا بن عمر:  ويف املسند عن محزة بن حبيب قال)١(

اغد علي ا، ففعلت، فخرج بأصحابه إىل أسواق املدينة، وفيها زقاق مخر قد جلبت من : فأرهفت مث أعطانيها وقال
ك الزقاق حبضرته، مث أعطانيها وأمر أصحابه الذين كانوا معه أن ميضوا معي الشام، فأخذ املدية مين، فشق ما كان من تل

وأمرين أن آيت األسواق كلها، فال أجد فيها زق مخر إال شققته ففعلت، فلم أترك يف أسواقها زقا إال . وأن يعاونوين
، وعبد احلي ٢٧٥ون تاريخ ص  دار الكتب العلمية بد» الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية« ابن قيم اجلوزية »شققته

  .١٢٥ مصدر سابق، ص حسن العمراين حكومة الرسول 
  . مبكة واملدينة والبحرين واليمن)٢(



 ١٤٨

  : التنظيم املكاين-٢
إن املنطق املعتمد يف تصميم األسواق اإلسالمية إمنا هو جتسيد ملنطلقات سلوكية معينة كثوابت مبدئية ال 

 وليس مث سبيل إىل تبيان هذه ختتلف يف ترتيب أزقتها وبناياا سواء يف مرحلتها املتقدمة أو يف مراحلها املتأخرة
احلقائق إال عن طريق الغوص يف كتب التراث واالقتباس من كنوزها أسلوب املذهبية اإلسالمية يف ترسيخ 
العدل االجتماعي حىت يف التنسيق اهلندسي هلذه األسواق، ذلك أن أماكن البيع يف مراحلها األوىل مل تكن يد 

ع ما دامت أمتعتهم ا، وبزوال أمتعتهم عليها تزول حقيقتهم، وال حيق أصحاا عليها يد ملكية بل يد انتفا
  .)١(ألحدهم أن يضيق على املارة، كما ال حيق لإلمام أن ميكنه منه بعوض أو بغري عوض

وعلى الرغم من أن تطور العمران وما يترتب عليه من تعقيدات تتطلب تغيريات هائلة كمية، مث كيفية فإن 
ة يف تطوير األسواق يف دار اإلسالم على خمتلف عصورها متضي يف جوهرها هي، وتظل مرتبطة العقالنية املتبع

 دومنا أي تفريط من شأنه أن يلحق غررا باملصاحل الفردية، ولقد تفنن الفقهاء يف إبراز ة العامةصلحخبدمة امل
ي يف رولنتناول معا ما أورده الشيزاألوصاف العمرانية واجلمالية والوظيفية هلذه األسواق بدقة تثري االستغراب، 

ينبغي أن يكون السوق يف االرتفاع واالتساع على ما وضعته الروم قدميا «كتابه اية الرتبة يف طلب احلسبة 
ويكون من جانيب السوق إفريزان ميشي عليهما الناس يف زمن الشتاء إذا مل يكن السوق مبلطا، وال جيوز ألحد 

  نه من مست أركان السقائف إىل املمر األصلي ألنه عدوانمن السوق إخراج مصطبة دكا

                                     
وكان هذا يف سوق مدينة الرسول فيما مضى وليس له أن بيين فيه .. فمن سبق إىل مكان بالسوق فهو له«:  قال أمحد)١(

والسابق إىل مكان أحق به ما دام فيه، فإن قام .. أدى ملكه بسبب ذلكدكة، وال غريها، ألنه يبقى على الدوام فرمبا 
وإن .. وإن نقل متاعه كان لغريه أن يقعد فيه، ألن يده قد زالت.. وترك متاعه فيه، مل جيز لغريه إزالته ألن يد األول عليه

 بينهما، واحتمل أن يقدم اإلمام وإن استبق اثنان إليه، احتمل أن يقرع.. قعد وأطال منع من ذلك، ألنه يصري كالتملك
 »وإن كان اجلالس يضيق على املارة، مل حيل له اجللوس فيه، وال حيل لإلمام متكينه منه بعوض وال غريه.. من يرى منهما
  .م١٩٨١/ هـ ١٤٠١ دار القلم الكويت الطبعة الرابعة »الثروة يف اإلسالم«البهي اخلويل 



 ١٤٩

على املارة، جيب على احملتسب إزالته واملنع من فعله ملا يف ذلك من حلوق الضرر بالناس وجيعل ألهل كل صنعة 
منهم سوقا خيتص به وتعرف صناعتهم فيه، فإن ذلك ملقاصدهم أرفق، ولصنائعهم أنفق، ومن كانت صناعته 

بائعي (وقود نار كاخلباز والطباخ واحلداد فللمحتسب أن يبعد حوانيتهم عن العطارين والبزارين حتتاج إىل 
  .)١(»لعدم اانسة بينهم وحصول األضرار) األقمشة

  : العناية بالنظافة والصحة-٣
يب ال يقل اهتمام علماء األمة بالشؤون الصحية داخل األسواق عن اهتمامهم بأشكاهلا اهلندسية أو الترت

الوظيفي حملالا بل غدوا يسطرون بنودا قانونية تؤهلها مضامينها لتكون منطلقا ألي ميثاق صحي ينظم 
  .األسواق يف كل عصر ومصر
 إىل منع أمحال الروث والزبل والرماد وأشباه ذلك من الدخول إىل يرالشيزيف هذا اإلطار يذهب 

تسب أن يأمر أهل األسواق بكنسها وتنظيفها من األوساخ األسواق ملا فيها من الضرر بلباس الناس، وعلى احمل
  .)٢(  ال ضرر وال ضرار:  قالوالطني اتمع وغري ذلك مما يضر بالناس، ألن النيب 

وال تقتصر العناية بالوقاية الصحية يف جمال املرافق العامة فحسب بل ميتد هذا العرف إىل أدق التفاصيل 
ينبغي أن يأمرهم احملتسب برفع سقائف أفرام «: خلبازين مثال يقول القرشيفبخصوص الفرانني وا. املهنية

 فوجيعل يف سقوفها منافس واسعة للدخان ويأمرهم بكنس بيت النار يف كل تعمرية وغسل البسليت وتنظي
ن مائه وغسل املعاجن وتنظيفها، ويتخذ هلا أبراشا كل برش عليه عودان مصلبان لكل معجنة، وال يعجن العجا

بقدميه وال بركبتيه وال مبرفقيه ألن يف ذلك مهانة للطعام ورمبا قطر يف العجني شيء من عرق إبطه أو بدنه، 
   وال يعجن إال وعليه ملحفة ضيقة

                                     
 لصاحبه البشري الشورجبي شركة » التسعري يف اإلسالم«ي نقال من كتاب ريز احلسبة للشب اية الرتبة يف طل)١(

  .١٣٠هـ ص ١٩٩٣اإلسكندرية للطباعة والنشر 
  . عن التسعري يف اإلسالم، نفسه املرجع السابقيرلشيزل اية الرتبة يف طلب احلسبة )٢(



 ١٥٠

الكمني ويكون ملثما أيضا ألنه رمبا عطس أو تكلم فقطر شيء من بصاقه أو خماطه يف العجني، ويشد على 
 فيقطر منه شيء وحيلق شعر ذراعيه لئال يسقط منه شيء يف العجني وإذا عجن  بيضاء لئال يعرقةجبينه عصاب

  .)١(يف النهار فليكن عنده إنسان على يده مذبة يطرد عنه الذباب
  : قواعد التعامل يف السوق اإلسالمية-٤

ى ولقد بلغت األسواق يف اإلسالم من األمهية مبلغا عظيما، إذ مل تترك البياعات جتري فيها حبسب هو
البائعني واملشترين بل اهتم الشرع احلكيم بوضع القواعد والضوابط املدعمة للفطرة السليمة كي تنطلق 
اإلرادات احلرة من تلقاء ذاا وفق مقتضيات العدل واإلحسان وما يستلزمان من صدق وأمانة وحبث عن 

 إىل أن بلغ األمر ببعض التجار احلالل وابتعاد عن احلرام واحترام لآلداب العامة وشيوع لألخالق الفاضلة
ومع ذلك مل تتخل الدولة عن مراقبة . الورعني أم كانوا يعتربون حماباة مصاحلهم يف املعامالت التجارية خيانة

  .هذه األسواق حىت تلك اليت كان خيتلف إليها الرعيل األول من الصحابة الذين تربوا يف أحضان النبوة
  : احلنيف ودخلت حيز التطبيق يف اتمع اإلسالمي الناشئومن القواعد اليت شرعها الدين

النهي عن االحتكار والربا وعن بيع التمر الرديء بالتمر اجليد مفاضلة وتلقي الركبان، وعن بيع احلاضر للباد ) أ
وعن التناجش وعن تصرية الدابة وعن الغش، وعن الغرر وعن بيعتني يف بيعة وعن بيع امرئ على بيع 

  .)٢(ن بيع املالمسة، وعن بيع املخابرة، وعن بيع احلصاةأخيه، وع

                                     
 التسعري يف اإلسالم شركة »ن البشري الشورجبي معامل يف أحكام احلسبة نقال ع«هـ ٨٢٩ ابن األخوة القرشي املتوىف )١(

  .١٣٢ – ١٣١ ص ١٩٩٣اإلسكندرية للطباعة والنشر 
، الدكتور حممد ١٩٨٧/ هـ ١٤٠٨ دار الصحوة للنشر، القاهرة » البيوع يف اإلسالم« عبد احلفيظ فرغلي علي القرين )٢(

  .م١٩٥٤/ هـ ١٣٧٣. ٢لكتاب العريب املصري ط دار ا»البيوع واملعامالت املالية«: يوسف موسى فقه الكتاب والسنة



 ١٥١

  .األمر بالصدق واألمانة والرب وبيان السلعة على حقيقتها والساحة) ب
 يا رسول اهللا سعر :  حني أتاه رجل فقال له–  –رفض التسعري، ملا غال السعر على عهد الرسول ) ج

بل اهللا يرفع وخيفف، وإين : رسول اهللا سعر لنا، فقاليا : بل أدعو اهللا، مث جاء رجل فقال: لنا، فقال
  .)١(  ألرجو أن ألقى اهللا وليس ألحد عندي مظلمة

 سعيد بن سعيد بن العاص بعد الفتح على سوق مكة، وعمر وابن عمر على أسواق املدينة –  –تعيينه ) د
  .)٢(وعني غريهم على كل من اليمن والبحرين

 طيلة خالفته حيث كان يتلف اللنب املغشوش وحيرق حوانيت اخلمور ويؤدب تفقد عمر أحوال األسواق) هـ
 وىل الشفاء أم »اجلمالني وحيدد احلد األقصى حلمولة البعري ويزجر املبالغني يف شراء اللحم ويروى أنه
 كما وىل عليها )٣(سليمان بن أيب خيثمة األنصارية على سوق املدينة واختارها لفضلها وحصافة رأيها

  .)٤(ضا السائب بن يزيد مع عبد اهللا بن عتبة بن مسعودأي
  :ولقد تطور منصب احلسبة تطورا هائال على مستويني

 أداء رسالتها بعدما قسمت إىل دينية ومدنية ن أوهلما مستوى املمارسة حيث هان أمرها وختلفت ع-
  .فالدينية منها قد بطلت من بالد اإلسالم منذ أصبحت«

                                     
احلسبة يف «شيخ اإلسالم ابن تيمية :  رواه أبو داود وغريه من حديث الصالة عن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة)١(

  .٢٢ دار الفكر، بريوت بدون تاريخ، ص»اإلسالم
 «ي، مصدر سابق، شيخ اإلسالم ابن تيمية  مصدر سابق، البشرى الشورجب»حكومة الرسول« عبد احلق حسن العمراين )٢(

  . مصدر سابق» الطرق احلكمية« مصدر سابق، ابن قيم اجلوزية »احلسبة يف اإلسالم
  . نفس املرجع السابق عبد احلي حسن العمراين حكومة الرسول )٣(
 ٢٨٥دارية للكتاين، ص هـ والتراتيب اإل١٢٣٢ – ٥٧٥، ٢ االستيعاب يف معرفة األصحاب البن عبد الرب القرطيب ج)٤(

 ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ دار اجليل بريوت »دراسات يف النظام اإلسالمي«صابر طعيمة . هـ نقال عن د١٣٤٦الرباط 
٣٦.  



 ١٥٢

على جوهر الدين بالذات، وأما املدينة فبقى أثر ضئيل منها يف مصر خصوصا إىل حنو حكوماا ال حتافظ 
 وآلت بعد هذا )١(»أواسط القرن الثالث عشر للهجرة واستعيض عنها يف البالد العثمانية مبجالس املديريات

  .تسابالتقسيم إىل أهل الرشا واالرتزاق فسقطت هيبتها وفقدت غايتها لفقدان شروط احملتسب واالح
 وثانيهما مستوى التأليف حيث عين املسلمون ا عناية فائقة فألفوا فيها الفصول كما يف األحكام -

السلطانية للماوردي أو أليب يعلى وإحياء علوم الدين للغزايل وحنو ثالثني كتابا أخرى، اثىن عشر منها 
  . وسبعة عشر خمطوطة)٢(مطبوعة

رء لدقة التفاصيل وعلو الدراية بشىت شؤون التجارة والصناعة، وإزاء ما جاء يف هذه الكتب حيتار امل
تكشف عن براعة املؤلفني املسلمني يف دراسة احلرف والصناعات الكثرية «وتتمثل عظمة هذه املؤلفات يف أا 

  .)٤( ،)٣(»وتتبع أسرارها وإظهار وسائل الغش فيها
  : خصائص السوق اإلسالمية-٥

خيي للسوق اإلسالمية إىل أن منطق التعامل يف إطارها متليه على األفراد خنلص يف هذا التحليل التار
  :واجلماعات اعتبارات تفيد

  .أن األفراد مسلطون على أمواهلم فهم أحرار يف تدبريها) أ
  .أن هذه احلرية مطلقة ما مل تتجاوز حدا أو در حقا) ب
  .لتساوي بني البلدينأن أدوات التبادل مشروطة بالدقة املتناهية حىت يتحقق ا) ج
  .أن سريرة املتبايعني سليمة ألن اهللا هو الرقيب عليهم وهو يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور) د

                                     
  .٣٧ ص ١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦ دار اجليل بريوت » دراسات يف النظام اإلسالمي« الدكتور صابر طعيمة )١(
  .ذه الكتب هلذه الدراسة جتد فيها الئحة ه١ راجع امللحق )٢(
  .٤١ الدكتور صابر طعيمة نفس املرجع ص )٣(
  . سوف نورد منوذجا من هذه الدراسات يف امللحق الثاين هلذا البحث)٤(



 ١٥٣

  .أن أعماهلم معروضة على امليزان يف يوم ال ريب فيه واجلزاء من جنس العمل) هـ
  .أن النشاط االقتصادي عبادة إذا خلصت النية هللا تعاىل) و
ال يبيع يف سوقنا إال من تفقه «:  رضي اهللا عنه–يف الدين الزم للتجارة كما قال عمر بن اخلطاب أن التفقه ) ز

  .»يف الدين
أن عبء الدولة يف مراقبتها للسوق يقل إىل أدىن احلدود إذا ما تبلورت هذه البنود يف سلوك األفراد وعلى ) ح

لقوة واملدى، مما يدل على أن السيادة العكس من ذلك يزداد دورها كلما غاب أحدها أو أكثر بنفس ا
التامة تكون للقسط والعدل، فإن حتققا تلقائيا فبها ونعمت، وإذا غاب هذا التحقيق كان لزاما على سلطة 
الدولة أن تدفع الظلم واحليف ولو أدى ذلك إىل احلد من حرية األفراد، ويكون ذلك باملقدار الذي 

  .يتحقق عنده التوازن قسطا وعدال
ا ال شك فيه هو أن هذه املعاين هي اليت ختتزهلا البنيات التنظيمية والسلوكية املؤطرة آللية السوق ومم

  .اإلسالمية
  احملور الثاين

  األداء التلقائي للنظام االقتصادي اإلسالمي
  :إن تناول كيفية األداء االقتصادي انطالقا من السوق يقتضي منا

  . االقتصادية حتديد البنيات املؤطرة للفعالة-أوال
  . كيفية حتديد األسعار يف السوق اإلسالمية-ثانيا

  :البنيات املؤطرة للفعالية االقتصادية: املبحث األول
من بني وظائف هذه البنيات أا تؤطر النشاط االقتصادي وحتدد منط التفاعل بني خمتلف اإليرادات على 

  املستوى اجلزئي والكلي، وتشمل هياكل املؤسسات اليت



 ١٥٤

  :ألي نظام، وتنصرف إىلاالجتماعي نعكس منط تصورها بشكل آيل على منط السري االقتصادي ي
  . طبيعة امللكية-١
 . مكانة احلرية-٢
 . طبيعة دور الدولة يف احلياة االقتصادية-٣
 . طبيعة سلوك الوحدات االقتصادية-٤

  : طبيعة امللكية-١
وال اجلماعية بل أرسى عليهما معا أسسه، غري أن امللكية إن االقتصاد اإلسالمي ال يناهض امللكية الفردية 

املطلقة من كل قيد سواء كانت يف يد الفرد أو يف يد الدولة تتحول إىل آلية اجلور والتسلط والظلم، ونزعا 
لفتيل هذه املظامل أيا كان مصدرها شاءت إرادة اهللا أن تستقي امللكية مغازيها ومراميها من عقيدة 

ذا تنصرف امللكية يف اإلسالم إىل ملكية نيابة أو ملكية أمانة وعليه فإن املستخلَف ملزم بتطبيق خالف، لتاالس
إرادة املستخلف، عز وجل، وهذه اإلرادة تتمثل بنودها يف األوامر والنواهي اليت تنص عليها املصادر التشريعية، 

حلقوقي والعقدي من عبارة امللكية املزدوجة اليت لذا تبدو عبارة امللكية املقننة أكثر إمعانا يف إبراز جوهرها ا
تفيد فقط إقرار شكل امللكية اخلاصة منها والعامة، ومن هذا اجلوهر يطرد الربط الضروري بني امللكية 

 –ووظيفتها االجتماعية، إذ ال جتوز حيازة امللكية شرعا إذا جتاوز صاحبها حدا من حدود اهللا سواء يف حيازا 
 أو يف طريقة حيازا كالسرقة والغصب أو يف أسلوب تنميتها كالتعامل بالربا – أو حلم خرتير كأن تكون مخرا

أو امليسر أو البغاء أو يف تدبريها كالتقتري واإلسراف والكرت والتعطيل أو يف منع حقوقها كالزكاة ونفقات 
ملال بتحري احلالل فيما ميلك األقارب، فاملسلم مطلوب منه عقيدة وأخالقا وشريعة أن يلتزم يف عالقته با

وكيف ميلك وكيف ينفق واالبتعاد عن احلرام مهما كان مغريا وسهل املنال، ألنه حماسب على ذلك كله إن 
   برد احلقوق إىل أصحاا–عاجال 



 ١٥٥

  .)١( أو آجال كما تنص على ذلك نصوص من القرآن والسنة–أو التعزير حسبة أو قضاء 
  : مكانة احلرية-٢

إمجاع بني االقتصاديني املسلمني على أن االقتصاد اإلسالمي يقوم على احلرية االقتصادية كفرع هناك شبه 
  من تكرمي اهللا لإلنسان          )إذا خول له التصرف يف ملكوته ليقوم بأداء األمانة )٢ 

  احلياة ومرحلة املمات معا اليت حتملها وليمتحن يف ذلك على مدى بعد زمين يشمل مرحلة   

                                

       )٣(.  
قترن فيه حق التصرف باالبتالء تنطوي على معىن قوي للمسؤولية، وعليه فإا واحلرية ذا املعىن الذي ي

بعيدة من أن تكون حرية الغاب أو حرية البقاء لألقوى، أو حرية الغاية تربر الوسيلة، بل هي حرية موصوفة 
 إال )٥(ية التعاونية باحلرية احملدودة وعرب عنها حممد منذر قحف باحلر)٤(بشروطها، لذا عرب عنها حممد باقر الصدر

  أن التعبري األول حيمل معىن الزجر والتضييق على قرارات األفراد، وال يوحي مبا يتعني

                                     
 :  من القرآن كقوله تعاىل)١(        ٢، ١  سورة التكاثر اآليتان               

          ..   ٤، ٣  سورة اهلمزة اآليتان                 ١  سورة الغابن     
       . . ومن السنة٢٧  سورة اإلسراء ، : يسأل عن ال تزول قدما عبد يوم القيامة حىت 

وال يكسب ماال من حرام، فينفق  ، وروى أمحد يف مسنده وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه ) أشياء من بينها(
 حميي الدين عطية  ..منه فيبارك له فيه وال يتصدق به فيتقبل منه وال يتركه خلف ظهره، إال كان زاده إىل النار

  .٣٢ص ) م١٩٨٨(هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة بريوت ) شريفةالكشاف االقتصادي لألحاديث النبوية ال(
  .٧٠ سورة اإلسراء من اآلية )٢(
  .٢، ١ سورة امللك اآليتان )٣(
  .٢٦٠م ص ١٩٧٧/ هـ ١٣٩٨ دار الكتاب اللبناين طبعة » اقتصادنا« حممد باقر الصدر )٤(
  . فما بعدها٧٢م ص ١٩٧٩ / هـ١٣٩٩ دار القلم الكويت » االقتصاد اإلسالمي« الدكتور حممد منذر قحف )٥(



 ١٥٦

على اتمع أن يلتزم به من قيود باملقابل فضال عن أن مبىن العبارة يستبعد الرقابة الذاتية، لذا ال ينسجم مع 
 قد ينصرف إىل املدلول احلديث للتعاون، فيعين التضافر التصور اإلسالمي للمسألة، يف حني أن التعبري الثاين

االختياري لإلرادات اليت جتمعها مصاحل مشتركة تسعى إىل حتقيقها، وعليه يتم تغييب أبعاد العقيدة والشريعة 
اليت ينضبط ا سلوك األفراد واجلماعات، وعليه فإن احلرية االقتصادية املنضبطة مصطلح يضم .. واألخالق

بعاد مجيعها، فهو يتضمن الشروط األساسية لقيام النظام االقتصادي اإلسالمي باعتباره جزءا من النظام هذه األ
  :اإلسالمي الشامل وتلك الشروط هي

  . األمر باملعروف والنهي عن املنكر-.  العقيدة الصحيحة-
  . تطبيق شرع اهللا-. العبادة اخلالصة-
  . العلم والعمل-. األخالق الفاضلة-

 الشروط فقط تتأتى إقامة اخلالفة العامة اليت أرادها اهللا أن تكون سائدة فوق األرض، إذ ا ويف ذه
 كما يقول –إطارها ينبعث اإلنسان الذي يترجم سلوكه مقتضياا، فيغدو كائنا يسعى ليس فقط ال إراديا 

ماس اللذين يسعى ما إىل حتقيق  إىل حتقيق مصلحة الغري بل يسعى إليها إراديا بنفس القوة واحل–آدم مسيث 
مصلحته اخلاصة، واحلقيقة هي أنه يف مسعاه إىل حتقيق مصلحة الغري يكون يف ذات الوقت ساعيا إىل حتقيق 

البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا وبينا، بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما مصلحته أيضا يف احلال 
  .)١(  وكذبا حمقت بركة بيعهما

إن التجار يبعثون يوم القيامة   التاجر األمني الصدوق مع النبيني والصديقني والشهداءيف املآل و
  .)٢(  فجارا إال من اتقى اهللا وبر وصدق

 

                                     
 رواه البخاري عن حكيم بن حزام نقال من كتاب البيوع يف اإلسالم لعبد احلفيظ فرغلي علي القرين، مرجع سابق، ص )١(

٥٤.  
 روامها الترمذي يف سننه نقال من كتاب الكشاف االقتصادي لألحاديث النبوية الشريفة حمليي الدين عطية مرجع سابق، )٢(

  .٥٣ص 



 ١٥٧

  : طبيعة دور الدولة يف احلياة االقتصادية-٣
ؤسستني يؤدي به إىل إن إقرار اإلسالم للملكية الفردية واحلرية االقتصادية طبقا لتصوره اخلاص هلاتني امل

إقرار مبدأ مراقبة الدولة للسري االقتصادي والتدخل فيه كلما بررت ذلك مصلحة معتربة شرعا، مما يدل على 
أن األداء التلقائي آللية السوق مع النسيج االجتماعي، إال أن هذا السري العفوي مرهون مبدى التزام اإلرادات 

وإذا افترضنا نزوع اإلرادات .  الذي تقوده الرقابة الذاتية)١(وك السوياخلاصة بالضوابط الشرعية احملددة للسل
اخلاصة إىل الفتور يف متسكها بتطبيق شرع اهللا فإن الرقابة الذاتية ال تكفي يف هذه احلالة للسهر على سري 

ارات الدولة الرامية النشاط االقتصادي وفقا ملا أمر اهللا به عندئذ ال بد من تدخل الرقابة املوضوعية املمثلة يف قر
إىل احلد من هذا الفتور وإىل العمل على حتقيق العدل وإقامة القسط كما لو كان من الالزم أن يتم ذلك 
تلقائيا، وهذا يعين أن حضور الدولة يف آلية السوق أمر الزم يف مجيع احلاالت، إال أن الدور الذي يقوم به قد 

ملراقبة البعيدة ودعم املفاهيم واألحاسيس اإلسالمية، وهو ما ينقبض إىل أدىن مستوى ممكن حيث يكتفي با
حيصل إذا حتققت الصورة الكاملة آللية السوق، وقد ينبسط إىل أن يغطي مجيع ااالت، ويصل إىل درجة 

وهذه الصورة يقع االضطرار إليها عند حدوث األزمات بسب . التوجيه املركزي املباشر للحياة االقتصادية
ومبا أا حاالت .  غري طبيعية– على كل حال – احلرب أو الكوارث الطبيعية وهي حاالت الكساد أو

  .استثنائية فإن طريقة عالجها تأخذ طابع االستثناء أيضا
وإذا كانت الصورة األوىل مثالية والثانية استثناء فإن القاعدة العامة اليت تكون عليها آلية السوق عرب الزمان 

ورتني، إذ كلما استجابت اإلرادات اخلاصة لدواعي التقوى باالنضباط تلقائيا بأوامر اهللا هي التأرجح بني الص
أمرا ويا مبا يكفل حتقيق املصاحل الفردية واجلماعية وسيادة العدل االجتماعي كلما كان األداء االقتصادي 

  أقرب إىل

                                     
  .سوف نعمل على إبراز أمهية هذا املصطلح يف الفقرة الرابعة من هذا املبحث )١(



 ١٥٨

ي تغطيه قرارات الدولة الرامية إىل حفظ الصورة املثالية، وكلما اقترب من هذه الصورة كلما تقلص احليز الذ
  .سالمة السري االقتصادي، وهذا احليز يتعاظم ويكرب كلما ابتعد األداء االقتصادي من هذه الصورة املثالية

  : طبيعة سلوك الوحدات االقتصادية-٤
سس إن أي نظام اقتصادي يعتمد أساسا على أمناط سلوكية تستوحي منطقها وغاياا ودوافعها من األ

املذهبية اليت يقوم عليها، ولكل مذهب أسلوب لتحديد النمط السلوكي الذي يقيم عليه بناءه النظري، 
نه اإلنسان ومصدره ومصريه ونظرته إىل عاملي الغيب والشهادة، ويترتب ويعكس من خالله تصوره اخلاص لكُ

  .وكي معنيعلى ذلك منذجة الغرائز والغايات والوسائل اليت تدخل يف تكوين منط سل
ويتجلى االختالف اجلوهري بني املذهب اإلسالمي وغريه من املذاهب يف كونه ينطلق من اإلنسان كما 
هو يف حقيقته مقابل انطالقها من فرضيات يقودها مبدأ جتزئ الكيان البشري وبتر أبعاده اليت تعتربها غري ذات 

ان االقتصادي يف املذهب الليربايل، وهو أيضا أمهية، ذلك هو شأن النمط السلوكي الذي حيدده مصطلح اإلنس
شأن النمط السلوكي الذي حيدده مصطلح الصراع الطبقي يف املذهب الشيوعي على الرغم من أن االختالف 

ال أما من حيث اجلوهر يتفقان على مادية إبني هذين املصطلحني ميثل حجر الزاوية يف التمييز بني املذهبني 
بار ما سوى هذا الوجود املادي إما ثانويا ال أمهية له وإما ال وجود له يف حقيقة أمره، السلوك اإلنساين واعت

وإمنا هو انعكاس للنشاط املادي، وبذلك يتحدد البعد الزمين للنشاط اإلنساين باحلرص على اإلشباع املادي 
  .لتارخيية كما تزعم الشيوعيةمصدرا ووسيلة وغاية وفق اإلطراء الطبيعي كما تزعم الليربالية أو وفق احلتمية ا

أما املذهب اإلسالمي فيعتمد يف حتديد النمط السلوكي الذي يقوم عليه نظامه االقتصادي على النظرة 
الشمولية للكيان البشري وإقرار مجيع األبعاد اليت يتكون منها، وخيول له أن يعرب عنها وفق مبادئ الفطرة 

  السليمة املؤدية إىل بناء السلوك



 ١٥٩

ي، كأساس آللياته االقتصادية غري أن هذه اآلليات إذا كانت تؤدي وظائفها تلقائيا فإن ذلك ال يعين السو
  .إعفاء اإلنسان من املسؤولية وبالتايل من احلساب واجلزاء

واقتران السلوك السوي بالفطرة البشرية السليمة ال يعين استمرار وجود هذا السلوك حتميا أو اطرادا، بل 
راره على مستوى اآلحاد أو اجلماعة من مقومات تسهر على التذكري به وبثه من جديد على الدوام ال بد الستم

  :طاملا أن االحنراف يتهدد وجوده على الدوام وباستمرار، ومن أجل تنمية هذه املقومات يعتمد اإلسالم
ي كمنبع لتجديد السلوك عقيدة التوحيد وما تكتنفه من التزامات الشكر والصرب منشأ لتربية الضمري احل) أ

  .السوي وتقويته
  .العبادات اليت يدل حسن أدائها على صدق العقيدة ويترتب عليه تنمية السلوك السوي) ب
األخالق اليت متر عرب مصفاة العقيدة ومصقلة العبادات طرحا لكل ما هو رذيلة وتزكية لكل ما هو فضيلة ) ج

 حمببة إىل النفس البشرية وموجبة ملرضاة اهللا عز وجل، لبلورة السلوك السوي مضمونا وشكال يف أوصاف
  .ومن هذه األوصاف الصدق واألمانة واحللم والنصح والقناعة والسماحة والعفو واإليثار والعفة والتقوى

. األحكام اليت تبني املسالك والقواعد اليت يف إطارها ووفقها ينطلق اإلنسان املسلم ألداء وظيفة وجوده اآلين) د
. اؤها حبسب مقتضياا من إخالص وصواب طواعية إمنا هو تعبري يف الوقت ذاته عن السلوك السويوأد

وما توفر هذا التعبري تلقائيا إال كان ذلك دليال على قوة الرقابة الذاتية اليت ينساب تطبيق األحكام من 
مستوى هذا التطبيق كان خالهلا اطرادا دومنا حاجة إىل سلطان خارج عن الذات، وإذا ما برز خلل على 

ذلك عالمة على ضعف الرقابة الذاتية ومدعاة يف ذات الوقت إىل رقابة موضوعية خارجة عن الذات ممثلة 
  .يف سلطة الدولة اليت عليها أن تقوم حبماية السلوك السوي



 ١٦٠

  :كيفية حتديد األسعار يف السوق اإلسالمية: املبحث الثاين
إال يف إطار املنافسة احلرة بني اإلرادات احلرة شريطة أن تتلقى مجيعا السعر ال ميكن حتديد األسعار تلقائيا 

 –الذي حيدده السوق على أنه معطى خارجي، ومل تكن هلا أية قدرة على التأثري فيه إراديا، ومن أجل ذلك 
 الشروط اليت  نفترض أوال حياد الدولة مث حندد ثانيا–قبل احلديث عن التصور اإلسالمي لكيفية حتديد السعر 

  .تضمن موضوعية السعر
  :افتراض مؤقت:  حياد الدولة-١

نفترض من أجل التبسيط غياب احلاجة إىل قيام الدولة بإجراءات تصحيحية على األداء التلقائي آللية 
ألن االقتصاد اإلسالمي ينطلق من القناعة اليت مفادها أن على الدولة أال تتدخل يف احلياة .. السوق، ال

صادية باملرة بل ألن مبدأ حضور الدولة يف هذا اال أمر مبدئي وأساس، غري أن املصلحة الشرعية هي اليت االقت
تلزم أجهزا مبعاينة مدى احترام الضوابط الشرعية من قبل اإلرادات اخلاصة طواعية، وإال تدخلت لتجربها 

  .على االلتزام ا، وهذا بني
من اخليال وإمنا هو حمتمل التحقيق إال أنه يف الوقت ذاته ال يدل على ولئن كان هذا االفتراض ليس ضربا 

احتمال دوام غياب احلاجة إىل قيام الدولة بدورها يف هذا اال مما جيعل هذه الدراسة ال تستكمل أطرافها 
ول اآلن ذلك ما سنتعرض له بإذن اهللا يف القسم األخري من هذه الورقة على أن نتنا. بدون دراسة هذا الدور

  .األداء التلقائي آللية السوق
  : شروط املنافسة-٢

إن لدوافع املنافسة بني اإلرادات احلرة أثرا إجيابيا على األداء االقتصادي إذ تتيح آلياا للنظام االقتصادي 
ور املؤشر الطبيعي لتوظيف املوارد النادرة ذات االستعماالت البديلة، وتعمل على خفض التكاليف وتدعم التط

  التقين، غري أن املنافسة يف الصورة اليت أقامت الليربالية عليها نظامها االقتصادي سرعان ما تدهورت
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وهذا املبدأ هو أن املصلحة العامة تساوي جمموع . وحتولت من حيث نتائجها إىل نقيض املبدأ الذي تقوم عليه
طبقي الذي تبنته املاركسية كآلية هلدم املصاحل اخلاصة، ونشأ عن ذلك ظلم اجتماعي تولد عنه الصراع ال

الليربالية مث إن املنافسة املطلقة من كل القيود مل تستطع مقاومة حتوهلا إىل صورة مثالية تزداد بعدا عما جيري 
على أرض الواقع كلما تطورت أساليب اإلنتاج الرأمسايل فغدت اإلمكانيات االقتصادية تتركز مع مر الزمن يف 

ية حجمها يزداد تعاظما وعددها يزداد قلة، وحتول بذلك أساس النظام من منط تنافسي إىل يد وحدات إنتاج
  .منط احتكاري

وليس لنا أن نستنبط من مفارقات هذه التجربة عدم جدوى املنافسة كأساس من أسس النظام االقتصادي 
نعيه وفق التصور اإلسالمي اإلسالمي، بل علينا أن نبلور املفهوم اإلسالمي الصحيح للمنافسة، وعلينا أن 

الشامل ملعىن حياة اإلنسان فوق األرض، وعلينا أن نقيم آليات على مفاهيم إسالمية راسخة ملصطلحات احلرية 
، إا لبنات حتدد القنوات واألساليب )١(االقتصادية وامللكية والسلوك السوي ودور الدولة يف احلياة االقتصادية

قتصادي، ودف يف عمقها إىل التمكني من تطبيق شرع اهللا على أحسن وجه، والغايات املسوغة للنشاط اال
وهي بذلك متثل أساس النظام االقتصادي ال كفرضيات مث إعدادها للبناء النظري البحت وإمنا كفروض عينية 

النظام أو كفائية وواجبات ملزمة ميثل التعاون يف حقها اخلروج على طاعة اهللا تعاىل، أي اإلعراض عن تطبيق 
االقتصادي اإلسالمي، وذا يتحدد للمنافسة معىن عميق خيتزل موجبات الرضوان كما يدل على ذلك القرآن 

  .)٢(العظيم والسنة النبوية املطهرة

                                     
  . انظر املبحث األول من هذا الفصل)١(
)٢(                 ١١٤ سورة آل عمران          

           ٩٠   األنبياء                    ٦١ املؤمنون ،  [
              ١٣٣ آل عمران                      

رجل آتاه اهللا ماال ، فسلطه :  ال حسد إال يف اثنني« قال رسول اهللا :  ، وعن عبد اهللا بن مسعود قال٢٦املطففني 
  .٦٥٦٩ رياض الصاحلني »على هلكته يف احلق ، ورجل آتاه اهللا حكمة فهو يقضي ا ويعملها
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ولئن كان الشرع احلنيف ينص على قوانني تفيد األمر أو النهي فإن املنافسة يف السوق اإلسالمية ال تقوم 
ن جمرد االفتراضات الذهنية بل جند للشروط اليت وضعها االقتصاديون لبناء منوذج على شروط ومهية نابعة م

سوق املنافسة احلرة ما يقبلها من النصوص التشريعية الواجب االمتثال هلا عن طواعية وإال استلزم اخلروج عنها 
  .ضرورة التصحيح

  :ومن هذه الواجبات
  : ضروري حيقق مبدأ وحدة الفكر وهذا العلم يشملأي العلم مبا جيري يف السوق وهو شرط: الوضوح) أ

 معرفة السلعة معرفة حبيث تكون عملية دفع الثمن مقابل املثمن خالية من أي غابن أو تدليس، أو غرر أو -١
 أي سبب من شأنه أن خيدش مبدأ التراضي الذي تقوم عليه التجارة       

                     )ذا املبدأ )١ وإقرارا 
  :يعاجل شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا هذا املبدأ على املنوال التايل

رضى، فإذا علم أنه غنب والبيع يعترب فيه الرضا والرضا يتبع العلم، ومن مل يعلم أنه غنب فقد يرضى وقد ال ي  
وهلذا أثبت الشارع اخليار ملن مل . ورضي فال بأس به بذلك، وإذا مل يرض بثمن املثل مل يلتفت إىل سخطه

يعلم بالعيب أو التدليس، فإن األصل يف البيع الصحة وأن يكون الباطن كالظاهر، فإذا اشترى على ذلك 
 غشا أو عيبا فهو كما لو وصفها وتبينت خبالفها فقد فما عرف رضاه إال بذلك، فإذا تبني أن يف السلعة
 أنه ويف الصحيحني عن حكيم بن حزام عن النيب . يرضى وقد ال يرضى فإن رضي وإال فله فسخ البيع

  البيعان باخليار ما مل : قال

                                     
  .٢٩ النساء )١(
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  .)١( يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك هلما يف بيعهما وإن كذبا وكتما حمقت بركة بيعهما
ة سعر مبادلة السلعة من قبل البائعني واملشترين وهو ما يفيد منع املبادالت اليت ال جتري عليها هذه  معرف-٢

عن تلقي اجللب وجعل للبائع إذا هبط السوق اخليار، وهلذا كان « القاعدة ويف هذا يدخل ي النيب 
 عرف السعر، وتلقاه املتلقي قبل أكثر الفقهاء على أنه ى عن ذلك ملا فيه ضر البائع هنا، فإذا مل يكن قد

  .)٢(»... هلذا البائع اخلياراشتراه املشتري بدون مثن املثل فغبنه، فأثبت النيب : إتيانه إىل السوق
وقالت طائفة بل ى عن ذلك ملا فيه من ضرر املشتري إذا تلقاه املتلقي فاشترى متاعه يف اجلملة فقد ى   

 جنسه حالل حىت يعلم البائع بالسعر وهو مثن املثل ويعلم املشتري ، عن البيع والشراء الذيالنيب 
  .)٣(بالسلعة

 جريان املبادالت على أساس مثن املثل كما لو كان العلم التام مبا جيري يف السوق حكما وتقديرا ال حقيقة -٣
ومن بني ما إذ ال حيل ألي من طريف املبادلة استغالل جهل أو قصور أو سفه أو اضطرار الطرف اآلخر، 

 لشرط منع اخلالبة ملن ال حيسن البيع والشراء، وال حيق للبائع أن يربح على يدخل يف هذا املعىن إقراره 
املسترسل أكثر من غريه وكذا املضطر الذي ال جيد حاجته إال عند شخص ينبغي أن يربح عليه مثل ما 

 واملسترسل هو الذي ال حيسن املماكسة )٤(اره يربح على غريه وله أن يأخذ منه بالقيمة املعروفة بغري اختي
  .يف البيع

                                     
  .٢٨ مصدر سابق ص » احلسبة يف اإلسالم«م ابن تيمية  شيخ اإلسال)١(
  .٢٦٣ مصدر سابق ص » الطرق احلكمية«ابن قيم اجلوزية ) ٣ ()٢(
  .١٢٢ دار املعرفة للطباعة والنشر ، بريوت ، بدون تاريخ ص » االختيارات الفقهية« شيخ اإلسالم ابن تيمية )٤(
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حرية الدخول إىل السوق واخلروج منه حق مصون لكل مواطن إذ على هذا املبدأ تأسس أول سوق يف ) ب
 ومن هذا احلديث يستنتج  هذا سوقكم ال ينقص وال يضرب عليكم خراج :اإلسالم حني قال 

اخلراج عن جتار املسلمني إمنا هو حتقيق ألول شرط من شروط عبد الرمحن يسري أن رفع الرسوم و
السوق اإلسالمي أال وهو حرية الدخول التامة للسوق وحرية التعامل فيه دون قيد أو شرط أو نفقة 

 ومن الصور اليت تتصادم مع هذه احلرية بيع احلاضر للباد وهو من البيوع اليت نصت عليها )١(مفروضة 
 – رمحه اهللا – بيع احلاضر للبادي هو أن يكون له مسسارا، ويذهب ابن قيم اجلوزية السنة باملنع، ومعىن

 مع خربته حباجة – ى احلاضر العامل بالسعر أن يتوكل للبادي اجلالب للسلعة ألنه إذا توكل له إىل أنه 
ذلك من زيادة  أغلى الثمن على املشتري فنهاه عن التوكل له مع أن جنس الوكالة مباح ملا يف –الناس 

ألن العرض يف السوق إمنا يعتمد على كلفة العارضني وليس على ما ميكن أن يدفعه . )٢(السعر على الناس
  .املشترون يف سعر

جتانس السلع وهو ما يفيد التشابه والتماثل بني وحدات السلعة املعروفة حتت اسم واحد من حيث ) ج
ا وجودوهو ما يضمن مبادلتها على أساس سعر واحد وإىل . ااخلصائص واملواصفات ومن حيث مكونا

هذا ذهب ابن قيم اجلوزية الذي يرى أن وحدة السعر جتب يف املكيل واملوزون إذا كانا متساويني أما إذا 
  .)٤( ألن غريه ال ميكن تسعريه لعدم التماثل فيه)٣(اختلفا، فلم يؤمر صاحب اجليد أن يبيعه بسعر الدون

 العارضني واملشترين وجتانس إمكانام حبيث ال يقوى أحد منهم أن يؤثر على العرض أو الذرية أي تعدد) د
  الطلب اإلمجاليني عن طريق تغيري عرضه أو طلبه 

                                     
 ندوة »د األسعار للسلع وعناصر اإلنتاج يف النظام االقتصادي اإلسالمي تنظيم السوق وحتدي« عبد الرمحن يسري أمحد )١(

  .أبو ظيب مرجع سابق
  .٢٦٣ مصدر سابق ص » الطرق احلكمية« ابن قيم اجلوزية )٢(
  .٢٥٧ نفسه ص )٣(
  .٢٢ مصدر سابق ص » احلسبة يف اإلسالم« شيخ اإلسالم ابن تيمية )٤(
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اخلاص، فيحدث احنرافا يف حتديد السعر على املستوى الذي كان سيتحدد عنده عن طريق قانون السوق، 
يذهب إىل األخذ ذا االفتراض الذي دلت الوقائع التارخيية على والتصور اإلسالمي آللية السوق رغم أنه مل 

عدم جدواه فإنه مل يهمل جتنيد الضوابط البنوية والسلوكية لتحقيق مرامي هذا االفتراض دون أن يكون هو 
د نفسه قائما أو مفيدا طاملا أن هذه املرامي تنبع من املسئولية الفردية واجلماعية حىت ولو أخذت شكل االطرا

نعم املال :  ويقول أيضا ال بأس بالغىن ملن اتقى:  يقولالطبيعي يف مرحلة ما، ذلك أن الرسول 
ويربط تركز اإلمكانات االقتصادية لدى اآلحاد بالتقوى والصالح حبيث تنتفي .  الصاحل للرجل الصاحل

لتوجيه العام بل منع كافة أنواع خماوف اإلجهاز على آلية حتديد األسعار، ومع ذلك مل يكتف شرع اهللا ذا ا
 متمثلة يف )١(االحتكار ونفر منها، مث أملت عليه واقعيته أن ال يترك األمر بيد األفراد بل أعلنها والية دينية

  .احلسبة اليت أسند إليها دور املراقبة والتدخل املباشر مىت ظهر اخللل
  : تكون السعر-٣

ريعي السالفة دراستهما حناول اآلن رصد العناصر اليت يتألف منها التنظيمي والتش: يف إطار كل من البناءين
  .قانون العرض والطلب وتبيان آلياته ووظائفه

  :ويشمل ذلك دراسة كل من
  .قانون العرض والطلب) أ

  .تكون السعر) ب
  .وظائف جهاز السعر) ج
  :قانون العرض والطلب) أ

يتحدد السعر الذي على أساسه تقوم املبادالت بني يتمثل قانون العرض والطلب يف اآللية اليت مبوجبها 
  البائعني الذين ميثلون طرف العرض واملشترين الذين ميثلون

                                     
  . الثالث من هذا البحث نورد حتليال هلذه الوالية يف احملور)١(
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  .وهذا يقتضي منا التعرف على املدلول اإلسالمي لكل من العرض والطلب. طرف الطلب
ن معني، حبيث ينصرف العرض إىل الكميات من السلع املعدة للبيع يف مدة زمنية حمددة ومكا:  العرض-١

تساهم يف حتديد السعر الذي يعرب باملقابل عن وفرا أو ندرا باالخنفاض أو االرتفاع على التوايل، وذلك يف 
إطار الشروط السابقة، والعالقة اليت تربط بني الكميات املعروفة من سلعة ما وبني سعرها هي عالقة طردية، 

ا إىل أن هذا التعريف مطلق من كل قيد على السلع من حيث وهو ما يعرف بقانون العرض، وجيب التنبيه هن
حالهلا وحرامها وعلى أنواع السلع بغض النظر عن املصلحة االجتماعية اليت قد تستدعي إنتاج أنواع من السلع 

  :أكثر من غريها، وأخذا ذين االعتبارين ينفرد املدلول اإلسالمي للعرض عما سواه
 وألن )١(ائرة السوق، ألن هدرها شرعا يفقدها األحقية يف انعقاد أية قيمة هلابإقصاء احملرمات من د: أوال

  .حترمي استهالك قيمتها االستعمالية يؤدي إىل حترمي االنتفاع بقيمتها التبادلية أي بثمنها
 مبراعاة املصلحة االجتماعية وتقسيمها إىل ضرورية وحاجية وحتسينية تعمل آلة اإلنتاج وآلة توفري: ثانيا

السلع واخلدمات يف السوق اإلسالمية وفق هذا الترتيب طواعية وإن مل يتحقق فإلزاما، إذ إن الشريعة برأي 
 وإن قصد الشارع هو احملافظة على الضروريات » العباد على اإلطالق والعمومةصلحمل«الشاطيب إمنا وضعت 

فال بد أن يكون مطلوبا بالقصد إىل وما رجع إليها من احلاجيات والتحسينيات وهو عني ما كلف به العبد 
  .)٢(ذلك وإال مل يكن عامال على احملافظة

يتمثل الطلب على سلعة ما يف جمموع الرغبات املدعمة بقدرة شرائية وتعادل يف فترة زمنية :  الطلب-٢
  ن اقتناءها بسعرووجمال معينني الكميات اليت يرغب املشتر

                                     
  .٤٥ مصدر سابق » االقتصاد اإلسالمي«منذر قحف .  د)١(
  .٢٣٠ دار الفكر بدون تاريخ ص » املوافقات« الشاطيب )٢(
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طلب أن العالقة اليت تربط بني الكميات املطلوبة والسعر هي عالقة ويفيد قانون ال. حمدد ويقدرون على ذلك
وعلى غرار دالة العرض ختضع دالة الطلب يف التصور اإلسالمي لالعتبارات الشرعية حيث يقتضي . عكسية

السلوك السوي، ويف هذا اجلانب يتغيب الطلب على احملرمات، ويظهر احترام سلم األولويات يف الطلب على 
    – عز وجل –والتزام االعتدال يف اإلنفاق امتثاال لقول اهللا املباح           

        )١(.  
  :تكون السعر) ب

ل على أكرب مورد من بيع إذا افترضنا حرية التفاعل بني العارضني والطالبني فإن رغبات أولئك يف احلصو
سلعتهم تدفعهم إىل املطالبة بأعلى مثن ممكن بينما هؤالء تدفعهم رغبام إىل احلصول على أكرب منفعة ممكنة 
بأقل مثن ممكن، إال أن رغبة األوائل يف حتقيق قيمة سلعتهم تدفعهم إىل التنافس فيما بينهم مما يدفع م إىل قبول 

دفع اآلخرين رغبتهم يف احلصول على املنافع إىل التنافس فيما بينهم فيقبلون الشراء البيع بسعر أدىن، بينما ت
  .بثمن أعلى

نتيجة هلذا التنافس بني طريف التبادل تتعدل الرغبات إىل أن تلتقي مصلحة هؤالء ومصلحة أولئك يف 
دمة موضوع التبادل املستوى الذي حيصل فيه الرضى بينهما، وعند هذا املستوى فقط يتحدد للسلعة أو اخل

  .سعر خال من الغنب ألي بائع أو مشترٍ
وهذا السعر طاملا أنه يتحدد مبقتضى تفاعل حر ويف غياب اإلخالل بشروط املنافسة فإنه يتحدد عن 
مستوى التوازن الذي تتساوى عنده الكميات املعروضة مع الكميات املطلوبة، وعند هذا املستوى ميكن اعتبار 

  .لسعر املرجعي الذي درج فقهاء األمة على تسميته سعر املثلهذا السعر هو ا

                                     
  .٦٧ سورة الفرقان ، اآلية )١(
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ويقابل سعر املثل يف النظرية االقتصادية الليربالية السعر الطبيعي، كمؤشر مرجعي يعرب على أنه السوق يف 
 ما احتد السعر اجلاري مع السعر الطبيعي، وعلى أنه يف حالة اختالل إذا غاب هذا التعادل بينهما اتوازن إذ

بانزياح األول عن الثاين حنو االخنفاض أو حنو االرتفاع وهو ما يدل، على التوايل، على تفوق العرض على 
  .الطلب أو عكسه

ومبجرد حدوث ذلك تقوم آلية السوق بتحريك قواها المتصاص الفائض أو العجز فيتعدل السعر ليصل 
  .من جديد إىل حالة توازن حسب املعطيات اجلديدة

ن سعر املثل يقوم مقام السعر الطبيعي يف آلية السوق فإننا ال نقرر يف الوقت نفسه أن وإذا قررنا أ
ألن السعر الطبيعي افتراض نظري وأداة حتليلية صرفة تكاد تكون يف صياغتها أقرب إىل . مضموما واحد

اب عناصر اإلنتاج يف شكل املثالية منها إىل الواقعية طاملا أنه ينصرف إىل تكاليف اإلنتاج ال كما تؤول إىل أرب
دخوهلا وإمنا كما ينبغي أن تؤول إليهم أي عندما تساوي احلد األدىن الالزم لقبول مشاركة عناصرهم يف 
عملية اإلنتاج، وهو وضع ال يرضى به أحد خصوصا وأن الرشد االقتصادي الليربايل يقتضي دائما تعظيم املنافع 

  . احلدودواللذات وخفض التكاليف واألمل إىل أقصى
ويف املقابل ينصرف سعر املثل إىل السعر الذي حتدده آلية السوق يف الظروف العادية وهو سعر يغطي 
تكاليف اإلنتاج والنقل وما إليهما من نفقات الصيانة واالحتفاظ على السلعة حبيث حيقق الرضى لكل من 

  .البائع واملشتري
لة اقتصادية ذات مغزى عميقة، ذلك أن املدلول للسعر وهلذا التمييز بني السعر الطبيعي وسعر املثل دال

ينسجم مع البناء النظري الذي يسلم ابتداء بقدرة ميكانيكية السوق على ضمان األداء االقتصادي على أمثل 
 عنها الزمان وجتاوزا األحداث، ومل تعد هلا أية ىصورة، وملا كانت هذه املسلمة غري واقعية سرعان ما عف

، يف حني أن املدلول الثاين ينسجم مع البناء النظري الذي يربط األداء االقتصادي مبسؤولية اإلنسان قيمة عملية
  وجيعل من ميكانيكية السوق قانونا منظما لآللة 
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االقتصادية، وحمققا بشكل عفوي مصاحل العباد وداال على متسك اإلرادات احلرة بالسلوك السوي، وهو مع 
ه امليكانيكية إذا ما احنرفت هذه اإلرادات على هذا السلوك السوي بإحداث ذلك ال يستبعد تعطيل هذ

اختالالت تؤدي إىل إخراج املبادالت من مستوى التوازن إىل مستويات تلحق الضرر مبصلحة أحد طريف 
مبدأ التبادل، وهو ما ميثل املبدأ األصيل اآلخر الذي يقوم عليه األداء االقتصادي يف التصور اإلسالمي، إنه 

  .مراقبة الدولة لألداء االقتصادي
  :وظائف جهاز السعر) ج

قررنا آنفا أن لسعر املثل دور املؤشر املرجعي الدال على وفرة وندرة سلعة أو خدمة ما، وبذلك حيدث 
وهذه احلركة هي اليت ختول جلهاز الثمن أن يلعب . حركة يف السعر اجلاري ليتعدل دوما حنوه كنقطة التوازن

  :اسيا يف تأطري احلياة االقتصادية عرب القيام بوظائف شىت منهادورا أس
 قياس القيم اليت يتم على أساسها التبادل وما يرتبط به من نظريات يف القيمة ونظريات يف التوازن -١

  .ومن وظائف النقود وما يتصل ا من التضخم واالنكماش
ون فيها مواردهم اليت من خالهلا تتطور نظريات  تنبيه أرباب عناصر اإلنتاج إىل الظروف اليت يستثمر-٢

 .اإلنتاج واالدخار واالستثمار ودراسات األسواق النقدية واملالية
 حتديد دخول عناصر اإلنتاج طاملا أا تنصرف إىل تكاليف اإلنتاج اليت تدخل يف تكوين السعر وهو -٣

 .ما يطرح نظرية التوزيع بشىت فروعها
  . للنمط اإلنتاجي ككل سواء على مستوى اإلنتاج أو توظيف املوارد أو التداول حتديد التوازن العام-٤
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إن لدراسة هذه الوظائف من الوجهة اإلسالمية أمهية كبرية يف تبيان آليات االقتصاد اإلسالمي، وما من 
اوز املقاييس شك يف أا تدخل يف صلب موضوعنا، إال أن تناوهلا يف هذه احملاضرة سيؤدي ا ال حمالة إىل جت

 عز –املتعارف عليها، لذا آثرنا أن نكتفي بإثارة األمهية اليت تكتسبها هذه الزاوية من موضوعنا آملني من اهللا 
  . أن تكون لنا عودة إليها فيما بعد–وجل 

ولنفس السبب ال يتناول هذا البحث أسواق عناصر اإلنتاج لبيان التصور اإلسالمي حول أساس املبادالت 
تواها سواء ما تعلق منها بالعمل أو الطبيعة، أو رأس املال أو ما تعلق بالروابط اليت تقوم بينها وبني على مس

سوق السلع واخلدمات، وهو تقصري ال مربر له من الناحية املنهجية، غري أن الوقت املتاح لبحثها غري متوفر، 
لصورة الواقعية آللية السوق يف التصور واعتمادا على تفهم القارئ الكرمي هلذا العذر منضي إىل توضيح ا

  .اإلسالمي بعدما قدمنا صورته املثالية بافتراض حياد الدولة
  احملور الثالث

  مراقبة الدولة لألدوات االقتصادية وحتمية التصحيح املستمر
لتحقيق إن التصور اإلسالمي لألداء االقتصادي، إذ يعتمد ابتداء على التقائية املرتبطة بالرقابة الذاتية 

القسط والعدل بني أفراد اتمع ال يستبعد مبدأ التدخل املباشر للدولة يف احلياة االقتصادية ملباشرة الرقابة 
املوضوعية على تصرفات األفراد إذا ما أخذت بشروط القسط والعدل لتقوم بعملية التصحيح املستمر عن 

  .طريق احلسبة أو عن طريق السياسة االقتصادية
  :احلسبة أداة للتدخل املباشر يف السوق: ولاملبحث األ

قبل أن نتناول بعض أوجه التدخل املباشر يف آلية السوق كلما دعت الضرورة إىل ذلك، نتعرف أوال على 
  .والية احلسبة
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  : والية احلسبة-١
ائق لقد حبث علماء اإلسالم موضوع احلسبة بعناية فائقة، وذهبوا يف التنقيب على تفاصيل أسرارها ودق

  :جماالا مذاهب شىت، وعسانا نلمح يف هذه العجالة بعض أبعادها املتباينة على مرحلتني
  .مؤسسة احلسبة) أ

  .وايل احلسبة) ب
  :مؤسسة احلسبة) أ

 الضمائر وصقلها ظمتثل احلسبة يف عمومها املؤسسة الديناميكية اليت تعمل يف اجلسم االجتماعي على إيقا
أمر باملعروف إذا ظهر : ي يف مجيع األحوال واألفعال إجيابا أو سلبا ألا أمر ويمن أجل بلورة السلوك السو

، وهي بذلك )٢(، وموضوعها هو إلزام باحلقوق واملعونة على استيفائها)١(تركه وي عن املنكر إذا ظهر فعله
الشرعية وإقامتها إذا ما متثل اجلهاز اليقظ وكأنه دائما يف حالة التأهب القصوى للوقاية من اختراق األحكام 

حدث ذلك رد العلم به، ألن األحكام الشرعية هلا طرق شرعية، ال تتم مصلحة األمة إال ا، وال تتوقف 
على مدع ومدعى عليه، بل لو توقفت على ذلك فسدت مصاحل األمة واختل النظام، بل حيكم فيها متويل 

  : مما يدل على)٣(نة ذلك باإلمارات والعالمات الظاهرة والقرائن البي
أن لوالية احلسبة صالحيات متتد إىل كافة مرافق احلياة لتشمل حقوق اهللا وحقوق العباد واحلقوق  -

  املشتركة بينهما، وهلذا التقسيم ارتباط قوي حبرص اإلسالم على أن

                                     
 الزكاة زكاة إنكاره على مانع: أمر احملتسب بإقامة صالة اجلمعة واجلماعة ، ومن النهي عن املنكر:  من األمر باملعروف)١(

  .أمواله الباطنة وإنكار وتأديب املتسول إذا علم غناه مبال أو عمل
 واحلسبة موضوعة للرهبة ، وهي من قواعد األمور الدينية ، وقد كان أئمة الصدر األول يباشروا لعموم صالحها وجزيل )٢(

  .٢٥٩ – ٢٤٠املاوردي نفس املرجع ، صفحات . ثواا
  .٢٦٥ مصدر سابق ص » الطرق احلكمية« ابن قيم اجلوزية )٣(
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ل  إذ إن اإلخال)١(يكون سلوك اإلنسان سلوكا قويا بدليل ترتيب حقوق اآلدميني ضمن حقوق اهللا
بالسلوك السوي إمنا يكون يف العبادات اليت هي مدار التربية السلوكية أو يف املعامالت اليت هي مدار 

  .القسط والعدل
  . أن هلا سلطة تقديرية واسعة النطاق يف حتديد ظروف وكيفية األمر باملعروف والنهي عن املنكر-

بناء اتمع اإلسالمي على مر العصور، ويدل مما يدل على األمهية البالغة اليت تكتسبها هذه املؤسسة يف 
 على أمهية التفكري يف هياكلها التنظيمية بالطريقة اليت تساير متطلبات التسيري –بنفس املناسبة يف عصرنا الراهن 

اإلداري احلديث، وينبغي ابتكار القنوات اليت متكنها من أداء مهامها بالفعالية املطلوبة طاملا أن ربط حتليل 
 مل يعد جيدي – كما هو الشأن يف كتابات املتقدمني واملتأخرين على السواء – بشخصية احملتسب )٢(بةاحلس
 احلياة وورع الناس وعدم التخصص يف العلوم واملهن يف القرون اإلسالمية األوىل تربر ةولئن كانت بساط. نفعا

 التخصص يف عصرنا احلاضر لتفرض علينا هذا النوع من التحليل فإن تعقيدات احلياة وقلة الورع واملبالغة يف
التكييف التنظيمي واإلداري هلذه املؤسسة، ألن مباشرة أعماهلا أصبحت تفوق طاقة الفرد الواحد مهما تكن 
قدراته واسعة، وألنه بفضل وسائل االتصال أصبح باإلمكان توحيد أعماهلا حتت إمرة واحدة كأن يكون هلا 

داري لبلد ما، ويكون على رأس اهلرم فيها وال للحسبة ال يقل منصبه عن مثال مستويات حبسب التقسيم اإل
  درجة الوزارة، وميثله

                                     
 يدل على ذلك داللة قاطعة تصنيف ما يتوجب على احملتسب أن يطبق أحكامها من منكرات ضمن حقوق اهللا املتضمنة )١(

 إنكار البيوع الفاسدة وما منع -٣ حتطيم املالهي احملرمة ، -٢ إراقة اخلمور والتأديب عليها ، -١: ملصلحة العباد ومنها
 إنكار غش املبيعات وتدليس األمثان واملنع منها -٤منه مع تراضي املتعاقدين به إذا كان متفقا على حظره ، الشرع 

 املنع من التطفيف والبخس -٦ املنع من تصرية املواشي وحتفيل ضروعها عند البيع ، -٥والتأديب عليها حبسب احلال ، 
  .إخل.. يف املكاييل واملوازين والصنعات

  . مصدر سابق»األحكام السلطانية«املاوردي   
 ولو أن بعض التحاليل تتضمن الشعور باحلاجة إىل تنظيم إداري متكامل ، مثال ذلك ذهاب املاوردي إىل أن للمحتسب )٢(

  .أن يستعدي الناس إلعانته وإىل أن له أن يعني الداللني والكيالني والوزانني
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على مستوى كل إقليم أو والية نقيب على أن يقوم مبباشرة االحتساب مراقبون يتم تعيينهم على مستوى املدن 
  .وشعبة األسواق وشعبة املهنواحملالت حبسب الشعب اليت يتخصص فيها كل واحد منهم، كشعبة النظام العام 
 على خمتلف درجام وفق –ويلحق ذا السلم اإلداري جمالس يشارك فيها باإلضافة إىل احملتسبني 

  .)١( ذوو االختصاص والعلم حرصا على حتري الصواب يف األمر كله–صالحيات كل واحد منهم 
كتشاف أجهزا الفاعلة تلك هي بعض مالمح مؤسسة احلسبة، وهذه بعض العالمات على طريق ا

  .مستقبال إال أن فلسفة االحتساب لن تستكمل أطرافها بدون دراسة شخصية وايل احلسبة
  :وايل احلسبة) ب

اتفق أهل العلم على أن احلسبة هي األمر باملعروف والنهي عن املنكر، والقرآن والسنة حيمالن كل مسلم 
 فمن هو احملتسب؟ لإلجابة عن هذا السؤال ينبغي التمييز بني )٢(على أن يكون آمرا باملعروف وناهيا عن املنكر

احملتسب تطوعا واحملتسب والية طاملا أن احلسبة تصح من كل مسلم، إال أن الفرق بني املتطوع واملكلف يتمثل 
  :يف تسعة أوجه خنتصرها يف هذا اجلدول

                                     
م اإلداري لوالية احلسبة ، وإمنا الذي قصدناه هو التأكيد على ضرورة  مل نقصد ذه اإلشارات اقتراح مشروع للتنظي)١(

  .التفكري يف املسألة بالطريقة اليت ترشحها للتطبيق العملي حاضرا ومستقبال
  -١:  وأصل ذلك من القرآن والسنة آيات وأحاديث كثرية منها)٢(                      

                 ) ٢) ١٠٤: آل عمران-           
            ) ٣) ١١٠: آل عمران-             

    ) عن أيب سعيد اخلدري رضي اهللا عنه قال مسعت رسول اهللا -٤) ١٩٩: األعراف من «:  يقول 
 -٥.  رواه مسلم»رأى منكم منكرا فليغريه بيده ، فإن مل يستطع فبلسانه ، فإن مل يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان

  .الئحة األحاديث طويلة يف هذا البابو
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  بــــــــــــ   احملتس  صالحيات

  بالتطوع  بالوالية  امليزة
  فرض كفاية  فرض عني  وبالوج

  وظيفة ثانوية  وظيفته األساسية  التفرغ للحسبة
  ليس له ذلك  له حق االستعداء  التنفيذ
  غري واجبة  واجبة  إعانته

  غري واجب  واجب  البحث على موضوع احلسبة
  غري واجب  واجب  تعيني األعوان

  ليس من حقه  من حقه  التعزير
  ليس له شيء  من بيت املال  األجرة
  ليس له ذلك  يف العرف دون الشرع  تهاداالج

إن االعتماد على نظرة املاوردي إىل هذه املسألة هي اليت متكن من هذا الفصل الصريح بني صالحيات 
احملتسب تطوعا واحملتسب والية، وإال فإن الرؤيا عند غريه ال تبلغ درجة البون بينهما ما تبلغه عنده يف بعض 

التعرف، مث التعريف مث «با حامد الغزايل يصنف درجات االحتساب إىل مراتب األمور، كمثال على ذلك جند أ
النهي بالوعظ والنصح، مث السب والتعنيف، مث التغيري باليد، مث التهديد بالضرب، مث إيقاع الضرب وحتقيقه، مث 

 صالحيات  ويتولد على هذا التقسيم تداخل بني)١(»شهر السالح مث االستظهار فيه باألعوان ومجع اجلنود
 بينما يباشرها الثاين مجيعها بال )٢(املتطوع واملكلف فيحق لألول مباشرة بعض هذه الدرجات دون غريها

وبقوة – فإن هذا التداخل ال يؤثر على جوهر الفوارق اليت تفصل بينهما، بل يؤكد استثناء، وعلى أي – 
كلكم راع وكلكم  :تمع بدليل احلديثدرجات املسؤولية اليت تقع على عاتق املسلم حبسب موقعه يف ا

  فعلى احملتسب تطوعا أن يقوم مبهمة االحتساب.  مسئول عن رعيته

                                     
  . ١٢٣٢م الد الثالث ص ١٩٨٠/ هـ ١٤٠٠دار الفكر الطبعة الثانية »  إحياء علوم الدين« أبو حامد الغزايل )١(
 فعلى الولد أن حيتسب تطوعا على أبيه ، وله مثال أن ينكر عليه السكر بالتعريف والنهي والوعظ والنصح ، وليس له أن )٢(

أبو (عليه بالسب والتعنيف ، مث له أن ينكر عليه باليد بإتالف اخلمر وهذه درجة أعلى من اليت سبقتها وهكذا ينكر 
  ).حامد الغزايل نفس املرجع
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، وأما االحتساب يف حق وايل احلسبة فال حدود ال وال )١(بالقدر الذي يسمح به مبدأ االستخالف اخلاص
د احملتسب والية يف جمتمع ال يقوده كيفية وال درجات تدخله يف إطار الضوابط الشرعية، إذ ال معىن لوجو

عمليا مبدأ االستخالف العام، وحىت يف هذه احلالة اليت تأخذ فيها مؤسسة احلسبة دورها كامال ال يستغين 
  .اتمع عن االحتساب تطوعا مع مراعاة الفوارق السالفة الذكر

ط معينة قائمة يف ذات احملتسب، وال يتأتى رفع فعالية االحتساب إىل املستوى املنشود إال إذا كانت شرو
ولو كان ذلك على خالف بني أهل العلم بالنسبة لوجوب بعضها دون البعض يف حق احملتسب تطوعا أو 

العلم :  بينما يتأكد أن وجوا الزم يف حق وايل احلسبة، ومن بني هذه الشروط)٢(وجوا كاملة يف حقه
  :والورع واحلسن اخللق والصرب وتقليل العالئق

ا تصري احلسبة من القربات، وا تندفع املنكرات، وإن ( ألن العلم والورع وحسن اخللق صفات -
فقدت مل يندفع املنكر، بل رمبا كانت احلسبة أيضا منكرة اوزة حد الشرع فيها، ودل على هذه اآلداب قوله 

 :فيما ينهى عنه، حليم فيما يأمر به، ال يأمر باملعروف وال ينهى عن املنكر إال رفيق فيما يأمر به، رفيق 
 وهذا يدل على أنه ال يشترط أن يكون فقيها  حليم فيما ينهى عنه، فقيه فيما يأمر به، فقيه فيما ينهى عنه

  .)٣( )مطلقا، بل فيما يأمر به وينهى عنه وكذا احللم

                                     
  : الفرق بني االستخالف اخلاص واالستخالف العام هو)١(

 جمتمع جاحد هلذا الشرع ، ومعرض أن األول يتمثل يف حالة الفرد املؤمن الذي يريد أن يعيش حياته طبقا لشرع اهللا يف-
  .عن تطبيقه ، بل قد تكون أجهزته الرمسية وغري الرمسية حماربة ملظاهر تطبيقه على مستوى احلياة اخلاصة لألفراد

وأما الثاين فيعين التمكني لشرع اهللا يف اتمع ال على مستوى األفراد امللزمني بتطبيقه فقط وإمنا أيضا على مستوى -
  .يف كل جماالت احلياةاملؤسسات 

 أفرد أبو حامد الغزايل هلذه املسألة مناقشة مطولة يستعرض فيها حاالت شىت حياجج فيها خمالفيه على جواز احلسبة من )٢(
  .الفاجر والفاسق والزوجة والولد

  .١٢٤٠ مصدر سابق ، ص » إحياء علوم الدين« أبو حامد الغزايل )٣(
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 ما قرن بينهما يف  وألن الصرب صفة يواجه ا املتحسب األذى لكون االحتساب مصدرا لألذى ذلك-
 : قوله سبحانه على لسان لقمان                         

   )١(.  
  . وألن تقليل العالئق يقطع الطمع عن اخلالئق ويؤدي إىل زوال املداهنة-

ري ال معىن له يف حق املتطوع يف حني أنه ضروري بالنسبة لوايل احلسبة كمبدأ إن انطباق الشرط األخ
احلرية، والعدل، : يساعده على إقامة احلق وإزالة الباطل، ومن الشروط اليت متيز أيضا وايل احلسبة عن املتطوع

  .)٢(والرأي الصارم، واخلشونة يف الدين، والعلم باملنكرات
 تؤهل وايل احلسبة أكثر من غريه للنظر يف األمور اليت هلا صلة بالنشاط وال جدال يف أن هذه األوصاف

االقتصادي من أحكام يف التجارة والبيع والشراء وآداب األسواق والصناعات وغريها، ولنتناول اآلن بعضها 
  .خصوصا ما يرتبط منها بالسوق

  : بعض أوجه التداخل املباشر-٢
تسب يف آلية السوق أا تدور حول إقامة العدل كما لو كان نستفيد من التمعن يف دواعي تدخل احمل

سيتحقق تلقائيا لو التزمت اإلرادات اخلاصة، باألوامر الشرعية ونواهيها، وتدور حول حتقيق مصلحة اآلحاد أو 
اجلماعة كما لو كانت ستندفع تلقائيا إذا مل يتحد أحد شروط املنافسة أو مل خيرج أحد يف تصرفاته عن جادة 

وحتقيقا هلذا الغرض يأخذ تدخل احلسبة يف السوق أشكاال خمتلفة، وإن كانت مجيعها ختدم . السلوك السوي
  :ومن بني هذه األشكال. هدف إقامة العدل والقسط

  .التسعري كأداة حملاربة االحتكار) أ
  .ضبط آداب التبادل) ب

                                     
  .١٧:  سورة لقمان اآلية)١(
  .١٤٠ مصدر سابق ، باب أحكام احلسبة ص » كتاب األحكام السلطانية«ملاوردي  ا)٢(
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  :التسعري كأداة حملاربة االحتكار) أ
ح التسعري على أنه أساس مبدئي للنظام االقتصادي اإلسالمي، ألنه لو كان مل يرد يف كتب الفقه مصطل

األمر كذلك حلصل تناقض صارخ بينه وبني مبادئ امللكية الفردية واملنافسة احلرة واألداء التلقائي آللية السوق 
 إليها اتمع حينما ومرونة تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية، لذا فإن التسعري ال يعدو أن يكون تقانة يلتجئ

تنتاب دائرة التداول فيه اختالالت ناجتة عن إعاقة آلية السوق من قبل طريف املبادلة، وحري بنا أن نتناول هذا 
  .العالج بعد وصف هذا املرض املعروف باالحتكار

  : االحتكار-١
 )١(بيع وحكمه التحرمياالحتكار هو حبس الشيء انتظارا لغالئه، األمر الذي يعد مرادفا لالمتناع عن ال

وإن قررنا على هذا األساس أنه حالة مرضية فإن تصنيفاته اليت تدرس النظرية االقتصادية كيفية حتديد األسعار 
يف إطارها ال تعنينا، وإال كان ذلك اعترافا فعليا بإمكانية إقامة األداء االقتصادي على أساسه، وهذا غري وارد 

ق اإلسالمية ال ختضع شروطها الفتراضات ذهنية تتغري بتغري املعطيات االقتصادية إسالميا ألن املنافسة يف السو
بل هي مطلب شرعي ال ميكن ألحد أن يتخلى عنها أو يغريها ومع ذلك يدعي أنه يلتزم بأسس النظام 

 فهو االقتصادي اإلسالمي، وبالتايل يكون حكم االحتكار يف اإلسالم حكما غري قابل للتجزئة وال للمهادنة،
ألن مضمونه واحد وهو السيطرة على عرض أو طلب سلعة أو خدمة بقصد . مرفوض كيف ما كانت أسبابه

  .، ولقد شدد اإلسالم يف حترمي االحتكار مجلة وتفصيال)٢(حتقيق أقصى قدر من الربح
عاما من احتكر طمجلة بنصوص األحاديث املنفرة من هذا العمل الشنيع إىل درجة أا تقارنه بالكفر  -

  ، واللعنة أربعني يوما فقد برئ من اهللا وبرئ اهللا منه

                                     
 «:  ولقد استعرض البشري الشورجبي يف كتابه التسعري األحاديث وآراء الفقهاء حول هذا احلكم وانتهى إىل هذه النتيجة)١(

طبيق املبادئ العامة يف الشريعة وقررت السنة النبوية الصحيحة والصرحية بتحرمي االحتكار فضال عن كونه حراما بت
  . ٦١هـ ص ١٣٩٣ التسعري يف اإلسالم ، شركة اإلسكندرية للطباعة والنشر »اإلسالمية

  .٦٩ – ٦٨ ص ١٩٨٦ عبد السميع املصري ، نظرة يف االقتصاد اإلسالمي ، دار الطباعة والنشر اإلسالمية )٢(
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اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون  واخلطأ ، ا أن يغلي على املسلمني فهو من احتكر حكرة يريد
ودوران النقاش حول إطالق حكم االحتكار على الطعام دون غريه من السلع أو انصرافه إىل أن . )١(  خاطئ

كل ما أضر الناس حبسه فهو «: لع واخلدمات جند له خمرجا عند أيب يوسف إذ يقوليشمل مجيع الس
  . وبذلك يأخذ االحتكار حكمه على العموم ليشمل حترميه كل أنواع االحتكار)٢(»احتكار
  : وتفصيال حيظر كافة أنواع البيوع اليت يقترن انعقادها بظروف ختل بشروط املنافسة ومنها-

أي قبل علم البائع . وهي عملية بيع وشراء يتم وقوعها قبل ولوج البضاعة إىل السوقتلقي الركبان : أوال
  .بالسعر وقبل علم املشتري بالسلعة، وهذا يتناىف مع شرط العلم التام مبا جيري يف السوق

ة،  بيع املالمس– اليت تتميز جبهل أحد الطرفني أو مها معا للثمن واملثمن –ويلحق ذا النوع من البيوع   
  .وبيع املنابذة، وبيع احلصاة، وبيع ما ال ميلكه املرء

بيع احلاضر للباد وهو أن يكون األول مسسارا للثاين، وهذه وساطة قد تؤدي إىل إمكان إغالء السعر إذا : ثانيا
  ما متكن السمسار من التحكم يف العرض، ويف هذا

                                     
 « وذكر الكاتب أحاديث أخرى من هذا الصنف منها ٢٦ ص  مرجع سابق» التسعري يف اإلسالم« البشري الشورجبي )١(

 « وقوله » اجلالب إىل سوقنا كااهد يف سبيل اهللا« وقوله »بئس العبد احملتكر إن مسع برخص ساءه وإن مسع بغالء فرح
 بعظم من من دخل يف شيء من أسعار املسلمني ليغليه عليهم كان حقا على اهللا تبارك  وتعاىل أن يقعده يوم القيامة

  .»النار
 ، ولقد فصل حممد ٦٨ ص ١٩٨٦ دار الطباعة والنشر اإلسالمية » نظرة يف االقتصاد اإلسالمي« عبد السميع املصري ، )٢(

 إن االحتكار احملظور يف الشريعة اإلسالمية هو حبس أي شيء تشتد «فيه : سالم مدكور املسألة تفصيال مجيال قال
 حيام ويتضررون من حبسه عنهم ، ويستوي يف ذلك أن يكون ذلك احلبس نتيجة حاجة الناس إليه ويستعملونه يف

شراء أو اختزان وأن يكون ذلك الشيء طعاما أو غري طعام ويشمل ذلك ما إذا اشتراه يف وقت الغالء أو اشتراه يف وقت 
  .٦١ – ٦٠ البشري الشورجبي ، نفس املرجع ص »الرخص
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هو ما يتناىف مع شرط التفاعل احلر بني معىن للتواطؤ بني الطرفني من أجل حتقيق أقصى األرباح، و  
أهل السوق على أن «ومن الصور اليت تدخل يف هذا املضمار بيع التناجش، واتفاق . العارضني والطالبني

  .)١(»ال يتزايدوا يف السلعة، وهم حمتاجون إليها ليبيعها بدون قيمتها
طر الناس إىل سلعته وليست موجودة عند كمن اض: احلالة اليت ينجم فيها إغالء السعر عن وضع معني: ثالثا

غريه، أو كمن يستغل سفه أو اضطرار أو استرسال املشتري ليغلي عليه السعر، أو كمن ضمن مكانا يبيع 
  .)٢(ويشتري فيه وحده

وهذه أمناط سلوكية قوامها اجلشع والتهافت على الكسب املادي البحت وأساسها فلسفة القناطري املقنطرة 
ناجتة عن ضعف الرقابة الذاتية وغياب السلوك السوي، لذا يكون لزاما على وايل احلسبة من الذهب وهي 

فرض الرقابة املوضوعية على اإلرادات اخلاصة يف هذه احلاالت مجيعها، وعليه أن يقوم بذلك لتمكني آلية 
مع من الغالء بال مربر عليه أن يقوم بذلك لوقاية ات: السوق من أداء وظائفها وفقا ملتطلبات السلوك السوي

  .موضوعي إما بالقضاء على األسباب املؤدية إليه وإما بالتسعري
  : التسعري-٢

تعرضت قضية التسعري لنقاش مستفيض بني الفقهاء ومضوا حياجون بعضهم بعضا على جوازه أو عدم 
تنا هلذه املسألة على ىل تأسيس نظرإجوازه، وليس لنا أن ندخل يف استعراض آرائهم التفصيلية هنا، بل منضي 

  املقصد الذي ينطلق منه اجلميع أال 

                                     
  .١٢٣ مصدر سابق ص »ات الفقهية االختيار«:  ابن قيم اجلوزية)١(
 « ابن قيم اجلوزية » حق والشراء منه مكروه بال حاجة وحيرم عليه أخذ زيادة بال« ويف هذه احلالة يقول ابن قيم اجلوزية )٢(

  .١٢٣ مصدر سابق ص »ارات الفقهيةياالخت
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وهو حفظ املصلحة العامة واخلاصة مبا يقتضيه التصور اإلسالمي للقسط والعدل طاملا أن هذا املقصد هو 
  :املنطلق يف حتليل الفريقني معا، لذا جند

ال ينبغي للسلطان أن «: ب أيب حنيفةوقال أصحا: من مينع التسعري أصال ينتهي إىل إجازته عند الضرورة: أوال
يسعر على الناس إال إذا تعلق به حق ضرر العامة فإذا رفع إىل القاضي أمر احملتكر ببيع ما فضل من قوته 
وقوت أهله، على اعتبار السعر يف ذلك واه عن االحتكار، فإن أىب حبسه وعزره على مقتضى رأيه زجرا 

  .له ودفعا للغرر عن الناس
 فإن تعدى أرباب الطعام وجتاوزوا القيمة تعديا فاحشا، وعجز القاضي عن صيانة حقوق املسلمني :قالوا  

إال بالتسعري سعره عندئذ مبشورة أهل الرأي والبصرية وهذا على أصل أيب حنيفة ظاهر، حيث ال يرى 
  .)١(»صح ألنه غري مكره عليه: احلجر على احلر، ومن باع منهم مبا قدره اإلمام

 ومن جييزه أصال ال يطالب بإلغاء قانون العرض والطلب على اإلطالق بل يقرر األولوية لألداء االقتصادي :ثانيا
ومن قال ذا فقد .  حجة ملنعه إطالقا)٢( التسعريالتلقائي، ومنهم ابن تيمية الذي ال يرى يف رفض النيب 

س فيها أن أحدا امتنع من بيع جيب غلط، ألن هذا احلديث ينص على قضية معينة و ليست لفظا عاما، ولي
عليه أو عمل جيب عليه أو طلب يف ذلك أكثر من عوض املثل ومعلوم أن الشيء إذا رغب الناس يف 

 )٣(املزايدة فيه فإذا كان صاحبه قد بذله كما جرت به العادة، ولكن الناس تزايدوا فيه، فهنا ال يسعر عليهم
  جلوزية سيادة قانون السوق قاعدةويقرر شيخ اإلسالم مع تلميذه ابن قيم ا

                                     
  .٢٦٢مصدر سابق ص » الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية« ابن قيم اجلوزية )١(
 ذكره ابن » إن اهللا هو املسعر القابض الباسط وإين ألرجو أن ألقى اهللا وليس أحد منكم يطالبين مبظلمة يف دم وال مال« )٢(

  .٢٣ مصدر سابق ص » كتاب احلسبة«تيمية يف 
  .٢٣ مصدر سابق ص » احلسبة« ابن تيمية )٣(
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 تلقائيا وأما إذا كانت هذه احلاجة ال تندفع إال بالتسعري العادل سعر سعامة، كلما اندفعت حاجة النا  
  .)١(عليهم تسعري عدل ال وكس وال شطط

وبذلك يكون التسعري إما ظلما إذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغري حق على البيع بثمن ال يرضونه، أو 
 وإما عدال إذا تضمن العدل بني الناس، مثل إكراههم على ما جيب عليهم )٢(منعهم مما أباح اهللا هلم، فهو حرام

  .املعاوضة بثمن املثل، ومنعهم ما حيرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض املثل، فهو جائز بل واجب
 التصنيف األول فيشمل وميكن تصنيف التسعري حبسب جماالته أو حبسب كونه خاصا أو عاما، وأما

  :األعمال واملنافع واألموال
واملقصود هنا أن ويل األمر إن أجرب أهل الصناعات على ما حيتاج إليه الناس من صناعام « :األعمال

كالفالحة واحلياكة والبناية فإنه يقدر أجرة املثل، فال ميكن املستعمل من نقص أجرة الصانع عن ذلك، وال ميكن 
طالبة بأكثر من ذلك حيث تعني عليه العمل، وهذا من التسعري الواجب وكذلك إذا احتاج الناس إىل الصانع من امل

 فيستعمل بأجرة املثل، ال ميكن املستعملني من – من سالح وجسر احلرب وغري ذلك –من يصنع هلم آالت اجلهاد 
  .)٣( »سعري يف األعمالظلمهم وال العمال من مطالبتهم بزيادة على حقهم مع احلاجة إليهم فهذا ت

 إذا احتاج الناس إليها، كمنافع الدور والصحن، واخلبز وغري –واحلكم يف املعاوضة على املنافع «: املنافع
  .)٤(» حكم املعاوضة على األعيان–ذلك 

                                     
أن مصلحة الناس إذا مل تتم إال :  ومجاع األمر«بقولهوهو ما ذهب إليه ابن قيم اجلوزية . ٢٩ ابن تيمية نفس املصدر ص )١(

 »مل يفعل: سعر عليهم تسعري عدل ،وال وكس وال شطط ، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه: بالتسعري
  .٢٦٤ مصدر سابق » الطرق احلكمية«ابن قيم اجلوزية 

  .٢٤٤ نفس املصدر ص » الطرق احلكمية« ابن قيم اجلوزية )٢(
  .١٨ مصدر سابق ص » احلسبة«بن تيمية  ا)٣(
  .٢٦٤ مصدر سابق ص » الطرق احلكمية« ابن قيم اجلوزية )٤(



 ١٨٢

  .)١(»وأما يف األموال فإذا احتاج الناس إىل سالح اجلهاد فعلى أهل السالح أن يبيعوه بعوض املثل« :األموال
وأما التصنيف الثاين فاملقصود منه هو أن التسعري إما أن يكون متعلقا حبالة خاصة وإما أن يكون قاعدة 

  :عامة تشمل فروعا إنتاجية بأكملها
كن من عنده سلع فلو م«وتتمثل يف احلاجة إىل التسعري عند اضطرار الناس إىل سلعة ما، : احلالة اخلاصة

إذا اضطر اإلنسان إىل طعام الغري : كان ضرر الناس أعظم وهلذا قال الفقهاء: ا شاءحيتاج الناس إليها أن يبيع مب
  .)٢(»وجب عليه بذله بثمن املثل

والتعسري هنا يأخذ حكما يسري على جنس السلع اليت ارتأى وايل احلسبة أن حيدد : القاعدة العامة
ر على اجلزارين حلم الضأن ثلث وصاحب السوق يسع: أشعب عن مالك«سعرها، وهو ما يستفاد من رواية 

إذا سعر عليهم قدر ما يري من شرائهم فال بأس : رطل وحلم اإلبل نصف رطل وإال خرجوا من السوق، قال
به،ولكن أخاف أن يقوموا من السوق، واحتج أصحاب هذا القول بأن هذا مصلحة للناس باملنع من إغالء 

الناس على البيع، إمنا مينعون من البيع بغري السعر الذي حيدده ويل وال جيرب : السعر عليهم واإلفساد عليهم، قالوا
األمر على حسب ما يرى من املصلحة فيه للبائع واملشتري، وال مينع البائع رحبا وال يسوغ له منه ما يضر 

  .)٣(»بالناس
اعتبارات انتخابية وأما طريقة التسعري فال ينبغي أن ختضع لتقدير اعتباطي أو جزايف كما ال ينبغي أن متليه 

أو سياسية أو حتيز جلهة ما، ألن هذا كله من شأنه أن حيدد سعرا ال تتوفر فيه شروط سعر املثل الذي هو سعر 
السعر املعروف الذي كانت آلية السوق كفيلة بتحديده من تلقاء ذاا لو مل جتهز ). ال وكس وال شطط(عدل 

  ة ابتكر من أجاز التسعري املسطرة اليت جيب عليها اإلرادات اخلاصة، وحتقيقا هلذه الغاي

                                     
  .١٨ ابن تيمية نفس املصدر ص )١(
  .٢٦٢ ابن قيم اجلوزية نفس املصدر ص )٢(
  .٢٢ مصدر سابق ص » احلسبة « ابن تيمية )٣(



 ١٨٣

ينبغي لإلمام أن جيمع وجوه أهل سوق ذلك الشيء وحيضر غريهم «: وإىل هذا ذهب ابن حبيب فقال: اتباعها
فيسأهلم، كيف يشترون وكيف يبيعون؟ فينازهلم إىل ما فيه هلم وللعامة سداد حىت : استظهارا على صدقهم

ووجه : وعلى هذا أجازه من أجازه، قال أبو الوليد: قال. سعري ولكن عن رضايرضوا، وال جيربون على الت
ذلك أنه ذا يتوصل إىل معرفة مصاحل الباعة واملشترين،وجيعل للباعة يف ذلك من الربح ما يقوم م وال يكون 

ار وإخفاء فيه إجحاف بالناس، وإذا سعر عليهم من غري رضا مبا ال ربح هلم فيه أدى ذلك إىل فساد األسع
  .)١(»األقوات وإتالف أموال الناس

  :ضبط آداب التبادل) ب
إن حتقيق التبادل على أساس العدل والقسط ال يرتبط فقط بسعر املثل،وإمنا يرتبط أيضا بأنواع الغش الذي 

  .يقترن إما بأدوات التبادل وإما بصفات السلعة أو اخلدمة
  : أدوات التبادل-١

ى وايل احلسبة أن يراقبها ويتأكد من موافقتها للمعايري الرمسية املعترف ا من أدوات التبادل اليت عل
  .اجتماعيا كالنقود واملكاييل واملوازين

 النقود باعتبارها وحدة لقياس القيمة وأداة وساطة يف املبادالت فإن أي غش يطرأ عليها ينعكس :النقود
  :وعليه كان من واجب احملتسب. واملنافع واألعمالعلى القيمة احلقيقية اليت تبادل ا السلع واخلدمات 

  .)٢(»وإذا حرم السلطان سكة أو نقدا منع من االختالط مبا أذن يف املعاملة فيه«. أن مينع من إفسادها: أوال

                                     
  .٢٥٨ ،مصدر سابق ص »الطرق احلكمية« ، ابن قيم اجلوزية ٢٣ مصدر سابق ص » احلسبة« ابن تيمية )١(
  .٢٤٠ نفس املصدر ص » الطرق احلكمية« ابن قيم اجلوزية )٢(



 ١٨٤

  .)١(»ال تصلح إال يف دار الضرب بإذن السلطان«: وقد قال أمحد يف ضرب النقود
أحدمها يف حق : تزوير بغش كان اإلنكار والتأديب مستحقا من وجهنيأن مينع من تزويرها فإن قرن ال: ثانيا

السلطنة من جهة التزوير، والثاين من جهة الشرع يف الغش، وهو أغلظ املنكرين وإذا سلم التزوير من 
  .)٢(غش تفرد باإلنكار السلطاين منهما 

كم بني املتبايعني، فإن املكاييل  إذا كانت النقود تعرب عن قيمة املثل وهو قوام احل:املكاييل واملوازين
واملوازين متثل أدوات التعبري عن النسب الكمية يف عمليات املبادلة، لذا ال يتحقق القسط والعدل إال إذا كانت 

ولقد . هذه األدوات سليمة، مما يدل على أنه من بني واجبات احملتسب رقابتها واحلفاظ على دقتها ووحدا
  :)٣( بنودا هلذه الرقابة نلخصها كاآليتسطر املاوردي وأبو يعلى

  . املنع من التطفيف والبخس يف املكاييل واملوازين والصنجات وليكن عليه األدب أظهر وأكثر:البند األول
 توحيد معايريها باالختبار والتصديق عليها بوضع طابع معروف بني العامة ال يتعاملون إال به مينع :البند الثاين

  .التعامل بغريها
 تعيني الكيالني والوزانني والنقادين من أهل األمانة والثقة على أن تكون أجرم من بيت املال إذا :البند الثالث

  .اتسع لذلك، وإال قدرت أجورهم منعا للميالة والتحيف يف مكيل أو موزون

                                     
  .٢٩٩ نفس املصدر ص » األحكام السلطانية« أبو يعلي )١(
  . نفسه)٢(
 وما ٢٥٣ مصدر سابق ص » األحكام السلطانية« ، املاوردي ٢٩٩ نفس املصدر ص » األحكام السلطانية« أبو يعلى )٣(

  .دهابع



 ١٨٥

  : صفات السلع واخلدمات-٢
إال ا هي معرفة السلعة على حقيقتها إن من بني األمور اليت ال يكتمل العدل والقسط يف املبادالت 

ولذا كان لزاما على وايل احلسبة أن مينعه . ويتعذر ذلك إذا أقدم البائع على إخفاء عيوا أو صفها مبا ليس فيها
  .من هذا السلوك

  :ومن صور إخفاء العيوب
هال جعلته فوقه :  عنه بقوله لصاحب الطعام الذي جعل مبتله فوق يابسهالغش الذي ى النيب : أوال

  . حىت يعرفه الناس، من غشنا فليس منا
تصرية الدابة حببس لبنها يف ضرعها حىت تبدو للمشتري أا غزيرة العطاء على الدوام وهي ليست : ثانيا

  .)١(كذلك
 كان يطرح اللنب – رضي اهللا عنه –خلط املاء باللنب للبيع، وقد ثبت أن اخلليفة عمر بن اخلطاب : ثالثا

وقد يكون هذا النوع من الغش يف اخلبز أو العسل أو غريمها حيث ال : غشوش يف األرض أدبا لصاحبهامل
  .يكون مظهرها ترمجة حقيقية ملخربها

كيفما كان نوع الغش ال خيرج عن قاعدة احلصر اليت وردت يف حق هذه األمثلة، ألن خصوص اللفظ : رابعا
 )٢(  ليس منا من غشنا: حرم الغش على اإلطالق فقال ال مينع عموم املعىن فضال على أن النيب 

لذلك ال جيوز غش السلع سواء كانت معمرة أو غري معمرة، إنتاجية أو استهالكية، موجهة لالستهالك 
  .الوسيط أو االستهالك النهائي

                                     
 ويلحق ذا النوع من الغش صور حديثة مرد على التفنن فيها مصدرو التكنولوجيا املتطورة من البلدان املصنعة إىل البلدان )١(

النامية معتمدين يف ذلك على جهل املشتري خببايا التعقيدات التقانية فيوقعونه يف حبائل مكائدهم ويفرضون عليه أسعارا 
  .ا ال عالقة بينها وبني حقيقة البيعليست احتكارية فحسب وإمن

  .٢٥٣ مصدر سابق ص » األحكام السلطانية« املاوردي )٢(



 ١٨٦

  :سب األسلوب الذي يواجه به أصناف الغش على النحو التايلتولقد حدد املاوردي للمح
 الغش تدليسا على املشتري وخيفى عليه فهو أغلظ الغش حترميا وأعظمها مأمثا، فاإلنكار عليه فإذا كان  

أغلظ والتأديب عليه أشد، وإن كان ال خيفى على املشتري كان أخف مأمثا وألني إنكارا، وينظر يف 
اعه، ألنه قد يبيعه مشتريه، فإن اشتراه ليبيعه من غريه توجه اإلنكار على البائع لغشه وعلى املشتري بابتي

  .)١(ملن ال يعلم بغشه، فإن كان يشتريه ليستعمله خرج املشتري من مجلة اإلنكار وتفرد البائع وحده
وأما وصف السلع واخلدمات مبا ليس فيها فمرد القصد فيه هو الزيادة يف الثناء على : الدعاية واإلعالن: خامسا

 الزيادة يف الثمن، وال خيفى ما يف هذا االحتيال من اخلبث السعة أكثر مما تستحق أو إخفاء عيوا من أجل
املفضي إىل أكل أموال الناس بالباطل، ويف العصر احلديث دخل هذا العمل الشنيع أعراف التسويق أو 
الترويج التجاري حبيث أصبح اإلشهار هو مطيته، بل استشرى فيه من املضامني ما تنفر منه الفطرة 

لسلوك السوي كالدعاية الكاذبة، والترويج للمحرمات و ترسيخ عقلية اإلسراف السليمة، ويأنف منه ا
وغريها من اآلثار املقصودة وغري املقصودة اليت ال يقبلها .. والتبذير واإلثارة اجلنسية والتفسخ األخالقي

  .لى السواءاإلسالم بل يدعو إىل نبذها واالبتعاد عنها آلثارها السيئة على بناء الفرد وبناء اتمع ع
وال يعنينا يف هذا املقام تناول كافة هذه األبعاد رغم أمهيتها لنصرف التفكري حنو الضبط اإلسالمي للدعاية 
الكاذبة ملا هلا من صلة وثيقة بتكوين األسعار يف السوق، وما ينجم عنها من إخالل يف حتديد التوازن واستغالل 

  .للمستهلكني

                                     
  . نفسه)١(



 ١٨٧

إذا كان اإلسالم ال جييز إخفاء عيوب السلع بل : ة اليت ال مراء فيهاومنذ البداية نقرر هذه احلقيق
والسكوت عنها، مث يوجب ذكر عيب البضاعة يف حالتها املعيبة فإنه من باب أوىل وأحرى أال يسمح باإلطراء 

 غري، على املبيعات مبا ليس فيها، وهلذا جيب أن ينصرف اإلشهار يف التصور اإلسالمي إىل اإلعالن التجاري ال
أي اإلعالن الذي ال غنب فيه وال غرر لتكون الغاية منه هي التعريف وليست الدعاية، ومعىن ذلك أنه جيوز 
وصف البضاعة كما هي ومدحها مبا فيها دون زيادة، وما كان فوق ذلك فهو غرر وخداع للمشتري وأخذ 

 للواقع واحلقيقة، إلعالين اانبداع املاله بغري حق وإثراء بال سبب ولو كان بزيادة بسيطة جاءت نتيجة اخل
 ونتيجة هلذا )١(وذلك أن األوصاف تزيد يف األسعار، وقيمة البضاعة تتحدد وتتعني مبواصفاا وهي حمل األمثان

  :التغرير يقع املشتري فريسة لالستغالل من وجهتني
قة، فإذا به يشتريها بأوصاف أنه ضاعت منه فرصة شراء السلعة اليت يقصد شراءها بأوصافها احلقي: األول

ومهية وكاذبة، وهلذا السبب ال تعطيه مقدار اإلشباع أو الكفاءة كما كان يتوقعها من شراءها، وهذا 
  .استغالل

أن األوصاف تزيد يف األمثان، وهذه الزيادة يؤديها املشتري للبائع الذي يأخذها من غري حق أي من غري : الثاين
  .مقابل وهو استغالل آخر

فض اإلسالم لالستغالل أيا كان مصدره ال حيتاج إىل برهان بل إن رفضه يف هذه احلالة يقرر فيه مبدأ ور
  .)٢(فسخ البيع كحق قار للمشتري تطبيقا لقاعدة خيار العيب

غري أن اإلسالم يفضل الوقاية على العالج، وينص من أجل هذا على قواعد تنمي الرقابة الذاتية وترسخ 
  ومراعاة هذه الضوابط يف. ك السوياالنضباط بالسلو

                                     
 ١٤٠٩ منار اإلسالم العدد الثالث السنة الرابعة عشرة ، ربيع األول » اإلعالم املعاصر ما له وما عليه« أمحد حممد القامسي )١(

  .١١٥ ص ١٩٨٨أكتوبر / 
لمشتري بعد أن يتبني العيب بني إمضائه أو فسخه ، هذا كله ال خالف فيه بني الفقهاء لداللة سنة  إثبات اخليار ل« )٢(

  .٧٤ مرجع سابق ص » فقه الكتاب والسنة والبيوع«حممد يوسف موسى .  د» عليه–  –الرسول 



 ١٨٨

عملية اإلشهار جتعل منها أداة إجيابية ختدم اتمع وحتافظ على مقوماته املعتربة شرعا، مما حيتم على من يباشر 
الدعاية لترويج السلع واخلدمات أن يتحلى بآداب اإلسالم وينقاد ألحكامه وشرائعه كما عليه أن يعمل مبا 

  :لتاليةيفيد معاين املبادئ ا
  .)١(الصدق والوضوح وااللتزام بالصراحة، وعدم التضليل أو املبالغة يف مواصفات املنتجات: أوال
  .االختيار السليم ملوضوع اإلعالن وأسلوبه وعباراته: ثانيا
 يف جتنب اإلحباط املتولد عن إثارة الرغبات الناجتة عن اإلحياء بالتوسع يف اقتناء الكماليات أو باإلمعان: ثالثا

  .التمايز االجتماعي
احترام سلم األولويات من ضروريات وحاجيات وحتسينيات يف تسويق املنتجات حبسب ما يسمح به : رابعا

مستوى التطور االقتصادي وبقدر ما يتجاوب مع متطلبات تقليص الفوارق بني خمتلف الشرائح 
  .االجتماعية

 حىت يكون سعر املبيع أقرب ما يكون إىل قيمته احلقيقية، ة واملصاريف املظهريةهيجتنب النفقات الترفي: خامسا
وإال طغت تكاليف اإلشهار على تكاليف اإلنتاج يف حتديد السعر وكلما كان الفرق بينهما أكثر كلما 

  .كانت القيمة أقل من السعر
فهوم تتحقق على هذا النمط من املبادئ يتم بناء مفهوم اإلعالم التجاري يف املنظور اإلسالمي، وذا امل

البائع واملشتري واتمع، ومعه تنتفي احلاجة إىل تدخل الدولة يف آلة السوق، وأما إذا غاب : مصلحة اجلميع
فإنه يصبح من الالزم على احملتسب أن يصحح األوضاع برد احلقوق إىل أصحاا كما هو احلال يف املخالفات 

  ال أن صالحية الدولة يف جمال التدخلاألخرى اليت تعرقل األداء االقتصادي التلقائي، إ

                                     
 –سبتمرب  / ١٤٠٩ صفر ٢٥٠دد الوعي اإلسالمي الع" التجارة والسياسات التسويقية "  عبد احلميد عبد الفتاح املغريب )١(

  .١٩٨٨أكتوبر 



 ١٨٩

االقتصادي ال تنحصر يف جهاز احلسبة بل متتد إىل آفاق أخرى من شأا أن تؤثر يف منط أداء النظام 
  .االقتصادي
  :السياسة االقتصادية: املبحث الثاين

أخذ أمناطا خمتلفة إن مبدأ تدخل الدولة يف احلياة االقتصادية مبدأ قار أصال وال ينازع فيه أحد وتطبيقه ي
غري أن النمط الذي له صفة االرتباط العضوي بالنظام االقتصادي اإلسالمي هو النمط الذي يرمي إىل ضبط 
السلوك السوي وتصحيح اخللل الطارئ من جراء ضعف الرقابة الذاتية، وهو تدخل تباشره والية احلسبة على 

دولة على املستوى الكلي فإن مبدأ احلياد هو االختيار املستوى اجلزئي كما رأينا، وأما الطابع التدخلي لل
ن األسعار كما يتضح من تفضيل حتقيق املفضل، يتضح ذلك من خالل تتبع آثار السياسة اجلبائية على تكو

  .التوازن الكلي تلقائيا على حتقيقه عرب إجراءات حكومية
  : تكون األسعار وحياد السياسة اجلبائية-١

 ألي نظام اقتصادي يفترض يف األساس ضمنا أو صراحة أن السعر الذي حيدده قانون إن األداء التلقائي
العرض والطلب إمنا هو سعر خال من أي عنصر خارج عن مكونات التكاليف املرتبطة مباشرة بإنتاج السلع 

 املباشرة واخلدمات وتسويقها األمر الذي ال يستقيم مع أي نظام يعتمد ضمن سياسته املالية على الضرائب غري
اليت تدخل يف تكوين األسعار فتساهم بالتايل يف ارتفاع مستواها عن املستوى املعرب عن القيم احلقيقية، والتوسع 

  .فيها بكثري من احتمال وقوع التضخم
وأما النظام املايل اإلسالمي، يف تصوره املبدئي على األقل، فإنه يتحرى جتنب استعمال املنافذ املؤدية إىل 

ماد على مثل هذه السياسة، ذلك أن ما يؤول إىل بيت املال من غنيمة ويفء وخراج إمنا يصنف ضمن االعت
موارد القطاع العام، وما يؤول إليها من زكاة وجزية يأخذ شكل الضرائب املباشرة، ويف كلتا احلالتني ليس 

 عن طريق إدماجها يف السعر كما هناك أي مربر يسوغ نقل عبئها من قبل دافعيها إىل املستهلك النهائي للسلعة
  .هو شأن الضرائب غري املباشرة



 ١٩٠

أما املصادر التمويلية األخرى من عشور وحق سوى الزكاة ومكوس فهي أيضا تقل حظوظ ربطها بفكرة 
  :دجمها يف األسعار باعتبارها ضرائب غري مباشرة وذلك لألسباب التالية

لتعامل باملثل مع القوى اخلارجية إال أا تشترى خبصائص معينة أن العشور وإن كان أصلها يرجع إىل مبدأ ا) أ
إما مع الزكاة أو اجلزية، فالتاجر املسلم حيصل منه العاشر زكاة أموال جتارته بنسبة ) كنسبة الرسوم مثال(

  .الزكاة املعروفة وختتلف هذه النسبة عن اليت خيضع هلا غري املسلم
م شكل الضريبة على البضائع وإمنا تأخذ شكل الزكاة للمسلم واجلزية ومن هذه الزاوية ال تأخذ هذه الرسو

  .االتفاقية ألهل الذمة، وبالتايل ليس من املنطق أن يتم دجمها يف األسعار
 تأخذ حكم الضرائب »يف املال حق سوى الزكاة«أن الضريبة التقديرية اليت نصت عليها السنة بعبارة ) ب

لى أا تفرض على ذوي اليسار واملكنة فقط وإعفاء من دوم منها، وال املباشرة بدليل نص أهل العلم ع
  .معىن هلذا اإلعفاء إذا ما مت إدماجها يف األسعار وحتول عبئها بالتايل إىل كافة املستهلكني

أن املكوس اليت تفرض على املبيعات تأخذ شكل الضرائب غري املباشرة وتدخل بالتايل يف تكوين األسعار، ) ج
  .أن اإلسالم مل يتردد يف رفض مثل هذه املوارد بإدخاهلا يف دائرة احملظوراتغري 

وذا املوقف الرافض لشىت أنواع املكوس وما شاها من الضرائب غري املباشرة على النشاط اإلنتاجي 
حيح عن والتجاري يقدم اإلسالم الدليل على أن سعر املثل الذي تبادل به السلع واخلدمات ميثل التعبري الص

  .القيم، وهو سعر خال من العناصر التضخمية الضريبية منها والربوية



 ١٩١

  : سياسة املوازنات-٢
تنصب هذه السياسة على مكافحة االختالالت الطارئة على املوازنات الضرورية للحياة االجتماعية مىت 

إن معىن ذلك أا متثل االستثناء دعت الضرورة إىل ذلك، ومبا أن اللجوء إليها ال يكون إال عند احلاجة امللحة ف
ال القاعدة، فالسياسة القطاعية والسياسة اجلهوية والسياسة احلمائية والسياسة النقدية والسياسة السعرية أو 
سياسة الدعم كلها أمناط تدخلية تؤثر بشكل ما على تكون األسعار وبالتايل على التوجيه الالإرادي لألداء 

ملبدئي الذي يقوم عليه النظام اإلسالمي، وكمثال على ذلك حنلل فيما يلي سياسة االقتصادي وهو االختيار ا
  )١(الدعم وهي سياسة سعرية يقصد منها عادة

 إما الدعم املباشر وهو الذي يظهر يف موازنة الدولة حتت عنوان اعتمادات الدعم والسلع وإعانات خفض -
  .تكاليف املعيشة

الفرق بني أسعار بيع بعض املنتجات والسلع احمللية القابلة للتصدير وأسعار الدعم الضمين ويتمثل يف « وإما -
 .»التصدير

والغاية من الدعم الضمين هي ترويج السلع الوطنية خارج احلدود، وتدعيم قدرا التنافسية يف األسواق 
عجز عن الوصول إىل األجنبية، والذي يربر اللجوء إىل مثل هذه السياسة هو الضعف يف الكفاءات وبالتايل ال

هذا اهلدف تلقائيا، ولوال ذلك ما تكبد اتمع هذا العبء املايل الذي يتحول يف النهاية إىل دعم املستهلكني يف 
البلد املصدر إليه أو متويل خزينته إذا فرض على تلك السلع رسوما مجركية قد تصل إىل امتصاص مبلغ الدعم 

وأما العالج . ره، مما جيعل من سياسة الدعم حال ترقيعيا قد ال جيدي نفعابأكمله وبالتايل إىل القضاء على آثا
  الطبيعي الذي ال حميص عنه فهو تنمية

                                     
 » الدعم والتكافل االجتماعي يف اإلسالم« نقال عن مصطفى علي أمحد » الدعم يف جمال السلع التموينية«حسن شبانة .  أ)١(

  .٢٤م ص ١٩٨٥مارس ، أبريل / هـ ١٤٠٥ ، ص ٤٤االقتصاد اإلسالمي العدد 



 ١٩٢

القدرات اإلنتاجية وتطور أساليبها مبا يؤهل االقتصاد الوطين الدخول يف حلبة املنافسة الدولية دون احلاجة إىل 
  .االتكاء على عكازة الدعم
نه يتمثل يف االعتمادات احلكومية اليت تضحي ا يف سبيل خفض سعر السلع وأما الدعم املباشر فإ

ختفيض العبء من على الفئة الفقرية وذلك لتحقيق التنمية االجتماعية، ويتمثل العائد «واخلدمات، وغايته هي 
ض احلقيقي للطبقة من نفقة الدعم يف اإلعانة غري املباشرة اليت تعطيها الدولة للطبقة الفقرية أي مبقدار التخفي

  .)١(»غري القادرة على دفع مثن السلع واخلدمات كامال
  :وج مثل هذه السياسة يف االقتصاد اإلسالمي إمنا هو إعالن

إما عن حالة من التدهور يف الكفاية اإلنتاجية على املستوى الكلي، وهو ما يتناىف مع قوانني التمكني يف : أوال
وهذا كله داخل يف إعداد القوة . ها مبا يكفل تطبيق شرع اهللا عز وجلاألرض واالستخالف فيها وإعمار

قدر املستطاع، القوة اليت ال تدرك يف مرحلة تارخيية حمددة إال عن طريق حتقيق التنمية الشاملة يف إطار 
  .ين والرقي االجتماعي والسمو واحلضاريااحلرية بكل ما تقتضيه من التقدم االقتصادي والتطور التق

وإما اعتراف بعجز نظم التكافل االجتماعي على التقليص من الفوارق الطبقية كنظام النفقة اإلجبارية : ياثان
على ذوي القرابة ونظام الزكاة ونظام الوقف ونظام الصدقة التطوعية ونظام النذور ونظام الكفارات، 

وحتقق ذه . يف اتمعوهي نظم تعمل على حتويل الدخل أو الثروة من ذوي الفائض إىل ذوي العجز 
الطريقة هدف ما يسمى بسياسة الدعم املباشرة دون اإلجهاز على األداء التلقائي آللية السوق يف توجيهها 

  .للنشاط االقتصادي

                                     
/ هـ ١٤٠٨ صفر ٥١ االقتصاد اإلسالمي العدد »بط وترشيد نفق الدعم املنهج اإلسالمي لض«أ حسني شحاته . د)١(

  .٣٨م ص ١٩٨٥أكتوبر 



 ١٩٣

ويف كلتا احلالتني ال ميكن إذا تصور االعتماد على سياسة الدعم املباشر إال يف ظروف غري عادية باعتبارها 
  .النشوز والتنافر مع املنطق العام للنظامحال سريعا يتميز ب

التنمية االقتصادية احلقيقية بتطبيق النظام االقتصادي يف اإلسالم « وأما احلل الطبيعي فيتأتى عن طريق 
  .)١(»باعتباره النموذج اإلمنائي الوحيد إلخراج الدول اإلسالمية من آثار التخلف بل كل الدول املتخلفة أيضا

  :خامتـــة
أي . املزج بينهما: املوجه: التلقائي: ضوع هذا البحث يف مفترق الطرق بني أمناط السري االقتصادييقع مو

أنه يطرح مسألة أساسية طاملا أن النظر فيه ينصرف يف ذات الوقت إىل الفعالية االقتصادية وإىل العدالة 
ا يدل على أنه ال يزال يف حاجة االجتماعية، وهو جيعل مجع عناصره وبناءها بدقة وانسجام أمرا مستعصيا، مم

إىل مزيد من الدراسة والتحليل، وبالتايل مل حين بعد وقت استخالص النتائج النهائية، إال أن هذا النقص ال مينع 
  .من تلخيص الفكرة الرئيسة اليت يدور حوهلا

التوسط كمبدأين إن التنظيم اإلسالمي للحياة االقتصادية تنظيم متشبع بالروح القائمة على االعتدال و
قوامهما القسط والعدل مناط التشريع السماوي لبين البشر، وعليه فإنه يقيم مؤشر توجيه النشاط االقتصادي 

  :على أمرين مها
على أساس التفاعل احلر بني األفراد يف ظل الضوابط العقدية واألخالقية اليت هي أشد ما يكون اإلسالم ) أ

لتنساب يف تصرفام سلوكا مطردا نابعا من الوجدان معربا عن إحساس حريصا على تربية الضمائر عليها 
ألنه قائم على التلقائية . يأيت هذا االختيار يف املقام األول، وهو االختيار املفضل. أصيل تعبريا ال شعوريا

ثل الذي وإقرار للحرية والدميقراطية، وألنه ميكن الوحدات االقتصادية من اختاذ قراراا على ضوء سعر امل
  يتحدد نتيجة للتفاعل الطبيعي فيما بينها،

                                     
 الدعم والتكافل االجتماعي يف « نقال عن مصطفى علي أمحد » مشكلة الدعم يف التجربة املصرية«عبد احلميد الغزايل .  د)١(

  .٢٥ ص ١٩٨٥مارس ، أبريل / هـ ١٤٠٥ رجب ٤٤ االقتصاد اإلسالمي العدد »اإلسالم



 ١٩٤

االختيارات املنضبطة بسلم : وممارسة احلرية هذه أدعى أن تكون معربة تعبريا حقيقيا على اختيارات اتمع  
  .األولويات املعتربة شرعا، وهو ما ينبغي أن يكون عليه السري االقتصادي يف القاعدة العامة

هذا التفاعل احلر إذا ما حتولت هذه احلرية إىل أداة ظلم متكن طرفا من التسلط على على أساس احلد من ) ب
طرف آخر، ومنعا هلذا التسلط اقتضى بناء النظام االقتصادي اإلسالمي أن يربط جهاز احلسبة بآلية 
 السوق ارتباطا عضويا، ليمارس حق الرقابة عليه يف مجيع األحوال، كما اقتضى أن حتقق الدولة عرب
سياستها االقتصادية التوازنات الضرورية يف احلاالت االستثنائية كاألزمات االقتصادية أو الكوارث 
الطبيعية أو حالة احلرب، كما أنه عليها أن تتوىل تسيري القطاع العام، ويف ظروف حمددة ترشيد القطاع 

  .اخلاص



 ١٩٥

  ١امللحق رقم 
   شركة اإلسكندرية»سالمالتسعري يف اإل«منكرات األسواق، البشري الشورجبي 

  ١٣٣ – ١٣٠هـ، ص ١٣٩٣للطباعة والنشر 
فقد كتب الشيزري كتابه اية الرتبة يف طلب احلسبة يف أربعني بابا تتعلق باألسواق والطرقات ) أ
يل واملوازين واملباحث العامة املتعلقة باحملتسب وواجباته واحلسبة على أصحاب احلرف والصناعات يواملكا

واجلزارين والطباخني والعطارين والداللني واخلياطني والصيارف واحلمامات واحلجامني واألطباء كاخلبازين 
  .واربين والصيادلة ومؤديب الصبيان وغريهم من أصحاب املهن

ينبغي أن تكون السوق يف االرتفاع واالتساع على ما وضعته الروم قدميا : يقول الشيزري يف كتابه ذلك
سوق أفريزان مبشي عليهما الناس يف زمن الشتاء إذا مل يكن السوق مبلطا، وال جيوز ألحد ويكون من جانيب ال

من السوق إخراج مصطبة دكانه من مست أركان السقائف إىل املمر األصلي ألنه عدوان على املارة جيب على 
  .احملتسب إزالته واملنع من فعله ملا يف ذلك من حلوق الضرر بالناس

عة منهم سوقا خيتص به وتعرف صناعتهم فيه، فإن ذلك لقاصدهم أرفق ولصنائعهم وجيعل ألهل كل صن
أنفق، ومن كانت صناعته حتتاج إىل وقود نار كاخلباز والطباخ واحلداد فاملستحب أن يبعد حوانيتهم عن 

  .لعدم اانسة بينهم وحصول األضرار) بائعي األقمشة(العطارين والبزازين 
 والرماد وأشباه ذلك من )١(احلطب وأعدال التنب وروايا املاء وشرائج السرجنيوينبغي أن مينع أمحال 

الدخول إىل األسواق ملا فيه من الضرر بلباس الناس ويأمر جاليب احلطب والتنب وحنوهم إذا وقفوا ا يف 
  العراص أن يضعوا األمحال عن ظهور

                                     
أمحاله ، روايا املاء مجع راوية ، الشرجية هي وعاء كبري من سعف النخل وما يشبهه يوضع على ظهر الدابة :  أعدال التنب)١(

  .الروث والزبل ليحمل فيها ، السرجني هو



 ١٩٦

 عن –  –ك تعذيب هلا وقد ى رسول اهللا الدواب ألا إذا وقفت واألمحال عليها أضرا وكان يف ذل
تعذيب احليوان، ويأمر أهل األسواق بكنسها وتنظيفها من األوساخ والطني اتمع وغري ذلك مما يضر بالناس 

  . ال ضرر وال ضرار:  قال–  –ألن النيب 
مر املعهود وكذلك وأما الطرقات ودروب احملالت فال جيوز ألحد إخراج جدار داره أو دكانه فيها إىل امل

كل ما فيه أذية أو إضرار على السالكني كامليازيب الظاهرة من احليطان يف زمن الشتاء وجماري األوساخ 
وكل من كان يف داره خمرج للوسخ إىل الطريق فإنه .. الظاهرة من الدور يف زمن الصيف إىل وسط الطريق
 ايكلفه سده يف الصيف وحيفر له يف الدار حفرة جيتمع.  

يف باب ) معامل القربة يف أحكام احلسبة(هـ يف كتابه ٧٢٩وأورد ابن األخوة القرشي املتوىف ) ب
أن منها طرح الكناسة على جوار الطريق وتبديد قشور البطيخ أو رش املاء حبيث خيشى منه : منكرات األسواق

طرق الضيقة فإن ذلك ينجس الثياب التزلق والسقوط وكذا إرسال املاء من املزاريب املخرجة من احلائط إىل ال
ويضيق الطريق وكذا ترك مياه املطر واألوحال يف الطرق من غري كسح فذلك كله منكر وليس خيتص به 

  .شخص معني فعلى احملتسب أن يكلف الناس القيام به
حملتسب ينبغي أن يأمرهم ا: فيقول) احلسبة على الفرانني واخلبازين(مث يأيت القرشي بكالم ظريف يف فصل 

برفع سقائف أفرام وجيعل يف سقوفها منافس واسعة للدخان ويأمرهم بكنس بيت النار يف كل تعمرية وغسل 
البسليت وتنظيف مائه وغسل املعاجن وتنظيفها ويتخذ هلا أبراشا كل برش عليه عودان مصلبان لكل معجنة، 

هانة للطعام ورمبا قطر يف العجني شيء من وال يعجن العجان بقدميه وال بركبتيه وال مبرفقيه ألن يف ذلك م
عرق إبطيه أو بدنه، وال يعجن إال وعليه ملعبة ضيقة الكمني ويكون ملثما أيضا ألنه رمبا عطس أو تكلم فقطر 

  شيء من بصاقه أو خمامله يف العجني، ويشد على جبينه عصابة بيضاء لئال يعرق فيقطر منه شيء، وحيلق شعر



 ١٩٧

 عنه د شيء يف العجني وإذا عجن يف النهار فليكن عنده إنسان على يده مذبة يطرذراعيه لئال يسقط منه
  .)١(الذباب
ويعترب عليهم احملتسب ما يغشون به اخلبز من الكركم والزعفران وما جيري جمراه فإما يوردان وجه «

لفطري يثقل يف امليزان ويلزمهم أال خيبزوه حىت خيتمر فإن ا. اخلبز ومنهم من يغشه باحلمص والفول كما ذكرنا
 وكذلك إذا كان قليل امللح وينبغي أن ينشروا على وجهه األبازير الطيبة مثل الكمون األبيض )٢(واملعدة

والكمون األسود والسمسم واليانسون وحنو ذلك وال خيرجون اخلبز من بيت النار حىت ينضج نضجا جيدا عن 
م لئال خيتل البلد عند قلة ظيفة رمسا خيبزونه يف كل يو واملصلحة أن جيعل على كل حانوت و–غري احترام 

  .)٣(»اخلبز
ويتفقد احملتسب األفران آخر النهار وال ميكن أحدا من صناع اخلبز من املبيت يف أكيسة العجني وال «

  .مكان فرش العجني، ويأمرهم بنشرها على حبال بعد نفضها وغسلها يف كل وقت

                                     
هلذا الغرض تكون  اخلاص بتنظيم تداول اخلبز ونقله يف أوعية ختصص ١٩٥٤ لسنة ٦٨٤ انظر يف التشريع املصري القانون )١(

 و ٩٦ بشأن مراقبة األغذية وتنظيم تداوهلا وقراري وزارة الصحة رقمي ١٩٦٦ لسنة ١٠حمكمة الغلق ، وأيضا القانون 
  . بشأن اشتراطات النظافة الصحيحة ، الواجب توافرها يف أماكن تداول األغذية ويف املشتغلني يف تداول األغذية٩٧

 وخصوصا – بشأن استخراج الدقيق وصناعة اخلبز ١٩٥٧ لسنة ٩٠ص قرار وزير التموين  راجع يف القانون املصري نصو)٢(
.. ونصوصها حتدد مواصفات اخلبز البلدي والشامي واألفرنكي) د( مكررا ٣٤ ، ٣٢ ، ٣١ و ٢٤ ، ٢٣  ، ٢٢املواد 

 ٠ه املواصفات جرمية وخمالفة هذ.. وتوجب أن يكون الرغيف مكتمل االختمار غري ملتصق الشطرين ، ومستوى اخلدع
 اخلاص بشؤون التموين ١٩٤٥ / ٩٥ من املرسوم بقانون ٥٦ من القرار الوزاري املشار إليه وأيضا املادة ٣٨انظر املادة 

 وهي تعاقب على ارتكاب الغش يف املواد التموينية ١٩٧٣ لسنة ٥ واملادة ، من أمر نائب احلاكم العسكري العام رقم –
  .على وجه خمالف للمواصفات املقررة لذلكأو صنعها أو إعدادها 

 اليت حتظر التوقف عن ١٩٤٥ / ٩٥ مكررا من املرسوم بقانون ٣ انظر يف التشريع املصري على سبيل املقارنة حكم املادة )٣(
  .مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي أو االمتناع عن ممارسته على الوجه املعتاد إال بترخيص من وزير التموين



 ١٩٨

 لعظم حاجة الناس إليهم، ويأمرهم بإصالح املداخن وتنظيف )١(البيتويتويأخذ احملتسب على فراين اخلبز 
بالط الفرن باملكانس يف كل ساعة من الباب احملترق والرماد لئال يلصق يف أسفل اخلبز منه شيء وجيعل بني 

مبعزل عن اما يعلم به أخباز الناس لئال خيتلط عليه أطباق العجني فال يعرف، وينبغي أن جيعل السمك يديه علَّ
  .»واهللا أعلم... اخلبز لئال مييل شيء من دهنه على اخلبز وال يأخذ من العجني زيادة عما جعل له

  .على هذا لنحو التفصيلي املتعمق إذن، يباشر احملتسب سلطته يف الرقابة على املخابز واألسواق

                                     
وهو املسمى يف التشريع التمويين املصري باخلبز املنتج حلساب األفراد وحبظر بغري ترخيص من وزارة التموين على  )١(

 ٢١/٢ راجع املادة –أصحاب املخابز البلدية اليت تعمل للتموين واملسؤولني عن إدارا أن يقوموا باخلبز حلساب األفراد 
  .يق وصناعة اخلبز بشأن استخراج الدق١٩٥٧ لسنة ٩٠من القرار 



 ١٩٩

  ٢امللحق رقم 
 دار اجليل، بريوت »لنظام اإلسالميدراسات يف ا«قائمة الكتب املطبوعة يف احلسبة، صابر طعيمة 

  ٤٠ – ٣٩ص . م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦
لقد عين املسلمون باحلسبة عناية كبرية، فألفوا فيها الفصول والكتب، ولكن معظم ما كتب ضاع ومل 

وأقدم ما وصلنا الفصل الذي كتبه أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي املتوىف سنة . )١(يصلنا إال قليل
هـ يف كتابه ٥٠٥مث الفصل الذي كتبه أبو حامد الغزايل املتوىف سنة ) األحكام السلطانية(يف كتابه هـ ٤٥٠

  .)٢( )إحياء علوم الدين(
  .)٣(أما الكتب اليت وصلت إلينا أمساؤها فتبلغ حنو الثالثني واملطبوع منها حسب علمنا

  .م١٩٤٦قاهرة  اية الرتبة يف طلب احلسبة لعبد الرمحن بن نصر الشيزري ال-١
 .م١٩٣٧ معامل القربة يف أحكام احلسبة حملمد بن حممد بن أمحد القرشي املعروف بابن األخوة كمربدج -٢
 .م١٩٣١ يف آداب االحتساب أليب عبيد اهللا حممد بن أيب حممد السقطي األندلسي، باريس -٣
 .م١٩٣٤باريس )  ثالث رسائلنشرت يف الة اآلسيوية ضمن( احلسبة البن عبدون التجييب األندلسي -٤

                                     
 – ٤٣٣ ص ١٧ ذكر كوركيس عواد الفصول والنبذ اليت كتبت يف احلسبة يف جملة امع العلمي العريب بدمشق جملد )١(

  .١٩٤٢ سنة ١٤٤
  .هـ١٣٨٧ احملرم عام – وما بعدها من اجلزء األول من جملة األزهر ٩٥٩ إسحق موسى احلسيين ، صفحات )٢(
  .١٩٠٨ سنة ٥٥٤ – ٥٣٦ ص ٣حملمد كرد علي يف جملة املقتبس جملد "  احلسبة يف اإلسالم " املصدر السابق ومقال )٣(



 ٢٠٠

 .م١٩٠٠هـ أو ١٣١٨ احلسبة يف اإلسالم لشيخ اإلسالم ابن تيمية، القاهرة -٥
 .م١٩٣٧ احلسبة جلمال الدين يوسف بن عبد اهلادي املعروف بابن املربد الدمشقي، بريوت -٦
 .م١٩٠٠ هـ،١٣١٨ اإلشارة إىل حماسن التجارة أليب الفضل جعفر بن علي الدمشقي، القاهرة -٧
 املختار يف كشف األسرار وهتك األستار لعبد الرمحن بن أيب بكر الدمشقي املعروف باجلويري، بريوت -٨

 .م١٩٠٩
 الدالالت السمعية على ما كان يف عهد رسول اهللا من احلرف والصنائع والعماالت الشرعية أليب احلسن -٩

 .اخلزاعي، تونس
 .م١٩٢٧هـ، ١٣٤٦إلدريسي الكتاين، الرباط  التراتيب اإلدارية حملمد احلسيين ا-١٠
 .م١٩٥٥ ثالث رسائل أندلسية يف آداب احلسبة واحملتسب البن عبد الرءوف واجلرسيفي، القاهرة -١١
 .م١٩٤٦ -هـ١٣٦٥ احلسبة لعبد الرزاق احلصان، بغداد -١٢

أليب العباس ) الكربى(  وأقدم ما وصلنا امسه كتاب احلسبة الكبري)١( أما املخطوطات فتبلغ سبعة عشر كتابا
                     وهلذا ) الصغرى(ويذكر له كتاب آخر امسه احلسبة الصغري . )٢( ٢٨٦أمحد بن مروان السرخسي املتوىف سنة 

  .)٣( الكتاب أمهية خاصة ألنه أقدم ما وصلنا امسه، وألن صاحبه توىل احلسبة ببغداد زمن املعتضد ولكنه مفقود

                                     
  . كوركيس عواد يف املرجع السابق)١(
  .م١٩٤١ ، سنة ٦٦٥ ص ١ إستانبول ، ج ١٠ كشف الظنون حلاجي خليفة ، ط)٢(
  . كوركيس عواد ، جملة امع العلمي العريب املذكورة سابقا)٣(



 ٢٠١

  :واملراجعقائمة املصادر 
  :الكتب: اأولً

السياسة الشرعية يف إصالح الراعي « شيخ اإلسالم ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية -
  ).م١٩٨٣(هـ ١٤٠٣ دار اآلفاق اجلديدة، بريوت »والرعية

لطباعة  بتحقيق حممد حامد الفقي، دار املعرفة ل»القواعد النورانية الفقهية« شيخ اإلسالم ابن تيمية -
 ).م١٩٧٩(هـ ١٣٩٩والنشر، بريوت 

 بتحقيق حممد حامد »االختيارات الفقهية« شيخ اإلسالم ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أمحد بن تيمية -
 .الفقي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، بدون تاريخ

 دار الكتاب العريب، بريوت »يالسياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقه اإلسالم«أمحد احلصري .  د-
 ).م١٩٨٦(هـ ١٤٠٧

 ).م١٩٨١(هـ ١٤٠١ دار اجليل، بريوت »املعجم االقتصادي اإلسالمي«أمحد الشرباصي .  د-
 اجلزء »املوافقات يف أصول األحكام« أبو إسحق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب -

 .األول، دار الفكر، بدون تاريخ
 ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠: ٢ الد الثالث، دار الفكر، ط»إحياء علوم الدين«د الغزايل  أبو حام-
الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية « أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر الزرعي الدمشقي ابن قيم اجلوزية -

ة،  بتحقيق حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمي»أو الفراسة املرضية يف أحكام السياسة الشرعية
 .بريوت، بدون تاريخ

 دار »الكايف يف فقه أهل املدينة املالكي« أبو عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد عبد الرب النمري القرطيب -
 ).م١٩٨٧(هـ ١٤٠٧الكتب العلمية، بريوت 



 ٢٠٢

 دار »كتاب األحكام السلطانية« أبو احلسن علي بن حممد بن حبيب البصري البغدادي املاوردي -
 .ت، بدون تاريخالفكر، بريو

هـ ١٤٠٦ دار الفكر، بريوت، »األحكام السلطانية« أبو يعلي حممد بن احلسني الفراء احلنبلي -
 ).م١٩٨٦(

هـ ١٤٠٨ دار الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، »البيوع يف اإلسالم« عبد احلفيظ فرغلي علي القرين -
 ).م١٩٨٧(

 ).م١٩٧٣( النهضة، فاس  مطبعة»حكومة الرسول« عبد احلي حسن العمراين -
 ).م١٩٧٣ (٢ املكتبة العصرية، بريوت، ط»النظام املايل يف اإلسالم« عبد اخلالق النواوي -
 ).م١٩٨١ (٤ دار القلم، بريوت ط»مقدمة ابن خلدون« عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضرمي -
جلامعات املصرية، اإلسكندرية  دار ا»دراسات يف علم االقتصاد اإلسالمي«عبد الرمحن يسري أمحد .  د-

 ).م١٩٨٨(
 دار النهضة العربية، »مبادئ علم االقتصاد«عبد الرمحن يسري أمحد، دكتور عمرو حميي الدين .  د-

 ).م١٩٧٤(بريوت 
 مؤسسة الرسالة، »مالمح االنقالب اإلسالمي يف خالفة عمر بن عبد العزيز«عماد الدين خليل .  د-

 ).م١٩٨٥(هـ ١٤٠٥: ٢بريوت ط
التسعري يف اإلسالم دراسة وتأهيل لقضية التسعري اجلربي يف الفقه اإلسالمي « البشري الشورجبي -

 .هـ١٣٩٣ شركة اإلسكندرية للطباعة والنشر »وإشارات مقارنة بالقانون املصري
 ).م١٩٨١(هـ ١٤٠١: ٤ دار القلم، الكويت ط»الثروة يف ظل اإلسالم« البهي اخلويل -
  ).م١٩٧٧(هـ ١٣٩٨ دار الكتاب اللبناين، طبعة »اقتصادنا« حممد باقر الصدر -



 ٢٠٣

هـ ١٤٠١: ٣ دار الفكر، ط»إحكام األحكام على حتفة احلكام« الشيخ حممد بن يونس الكايف -
 ).م١٩٨١(

 دار الكتب، إحياء التراث العريب، بريوت، »املعجم املفهرس أللفاظ القرآن« حممد فؤاد عبد الباقي -
 .بدون

هـ ١٣٩٨: ٢ دار الفكر، بريوت، ط»نظام اإلسالم االقتصادي مبادئ وقواعد عامة«رك  حممد املبا-
 ).م١٩٧٨(

االقتصاد اإلسالمي دراسة حتليلية للفعالية االقتصادية يف جمتمع يتبىن النظام «حممد منذر قحف .  د-
 ).م١٩٧٩(هـ ١٣٩٩ دار القلم، الكويت »االقتصادي اإلسالمي

 دار الكتاب الغريب » الكتاب والسنة البيوع واملعامالت املالية املعاصرةفقه«حممد يونس موسى .  د-
 ).م١٩٠٤(هـ ١٣٧٣: ٢مبصر، ط

 مؤسسة الرسالة، بريوت »الكشاف االقتصادي لألحاديث النبوية الشريعة« حميي الدين عطية -
 ).م١٩٨٨(هـ ١٤٠٨

 .دون تاريخ، ب٢ دار املأمون للتراث، دمشق ط»رياض الصاحلني« اإلمام النووي -
  :الندوات واملؤمترات: ثانيا

 املركز العاملي ألحباث »االقتصاد اإلسالمي، حبوث خمتارة من املؤمتر العاملي األول لالقتصاد اإلسالمي« -
  ).م١٩٨٠(هـ ١٤٠٠االقتصاد اإلسالمي 

بد ع.  خباصة حماضرة د–م ١٩٨٩ سبتمرب ١٤ إىل ٢ ندوة تعليم االقتصاد اإلسالمي، أبو ظيب من -
تنظيم السوق وحتديد األسعار للسلع وعناصر اإلنتاج يف النظام االقتصادي «الرمحن يسري 

 .»اإلسالمي
  :االت: ثالثا

  : االقتصاد اإلسالمي-
  .٨٦، ٦٨، ٥١، ٥٠، ٤٥، ٣٩، ٢٨: األعداد
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  : الوعي اإلسالمي-
  .٢٧٩، ٢٦٤، ٢٥٠، ٢٤٨، ٢٤٤، ٢٣٤، ١٥: األعداد

  .١٩٦٥، السادس أبريل ١٩٦٤ين سبتمرب الثا: األعداد:  املسلمون-
 : جملة املسلم املعاصر-

 .٤١، ٤٠، ٣٨: األعداد
 : منار اإلسالم-

، ٥، ٤: ، السنة الرابعة عشرة١: ، السنة الثانية عشرة٩، ٨: ، السنة العاشرة١١: السنة الثامنة: األعداد
  .١٠، ٦، السنة السادسة عشرة ١٠
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  الفصل الثاين
  احلاجات األساسية يف االقتصاد اإلسالمي

  *صاحل الصاحلي/ األستاذ 
  :مقدمة

املوضوعات وتكتسي معاجلته أمهية عظمى ألنه يترتب على حتديدها يعترب موضوع احلاجات من أهم 
وتركيبها استخدام موارد األمة املادية واملالية والعلمية، وطاقاا البشرية، وتوظيفها بكفاءة وفعالية بغية حتقيق 

ايري أهداف ممثلة يف تلبية حاجاته وكلما كان حتديد هذه احلاجات اتمعة مبنيا على أسس علمية ومع
 استخدمت املوارد املتاحة استخداما رشيدا والعكس، فإن اخللل يف حتديدها واالضطراب يف –موضوعية 

ترتيبها يترتب عنه هدر كبري ملوارد اتمع وتبذير رهيب لطاقاته، من ظلم يف توزيع خرياته وثرواته وتوسيع 
  .للفارق بني فئاته وطبقاته

حتديد حاجات اتمع طبقا لطبيعة النظام االقتصادي وفلسفة اتمع وختتلف الكيفية اليت يتم بواسطتها 
وسوف نتعرض يف هذه املقدمة املختصرة إىل آلية حتديد . ونظريته للحياة ودرجة تطور اتمع وحجم موارده

احلاجات يف النظم الوضعية املعاصرة ويف النظام االقتصادي اإلسالمي، مث نتعرض لألساس الفكري لتحديد 
احلاجيات يف الفكر الوضعي والفكر اإلسالمي، ونتطرق إىل النظرة اجلديدة يف الفكر اإلسالمي اليت تربط 
حتديد احلاجات وترتيبها مبقاصد الشريعة اإلسالمية ومقارنتها بالوضعية احلالية للحاجات اإلنسانية بالعامل 

  .اإلسالمي

                                     
 .هد العايل لالقتصاد واإلدارة يف جامعة سطيف باجلزائرأستاذ يف املع *
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 لالعتماد على فلسفة حتديد احلاجات وترتيبها انطالقا من وأخريا تربز األمهية االقتصادية والكفاءة املتوقعة
 تكون يف العامل اإلسالمي بديال عن السياسات احلالية اليت تتباين ستراتيجيةإمقاصد الشريعة اإلسالمية ك

  .وجهات النظر حوهلا تبعا الختالف الباحثني واجتاهام املذهبية وانتماءام األيديولوجية
فتح نقاش حول هذا املوضوع من منظور إسالمي مبنية على ما كتبه الباحثون وهذه جمرد مسامهة ل

  .واهللا ويل التوفيق. اإلسالميون يف االقتصاد اإلسالمي
  احملور األول

  آلية حتديد احلاجات بني النظم الوضعية املعاصرة والنظام اإلسالمي
سانية يف ظل النظام االشتراكي نستعرض ضمن هذا البحث اآللية اليت تتحدد بواسطتها احلاجات اإلن

والنظام الرأمسايل لنتبني إىل أي حد ميكن لتلك النظم أن تساهم بآلياا يف تلبية احلاجات اتمعية يف االني 
  .النظري والتطبيقي، مث نثري بعض األسئلة حول آلية حتديد احلاجات يف املنهج اإلسالمي

  :نظام الرأمسايلآلية حتديد احلاجات يف ال: املبحث األول
تتحدد احلاجات يف ظل النظام الرأمسايل على أساس قوى السوق وجهاز األمثان وما يعكسانه من معدل 

فعلى أساس الربح تتحدد احلاجات . الربح ونسبة الفائدة اليت تعود إىل أصحاب املشاريع والوحدات االقتصادية
وق إذا مل ترافقها قوة شرائية، فالسلع واخلدمات اليت ويتحدد الوكيل اإلنتاجي، واحلاجة ال قيمة هلا يف الس

تعظم فيها األرباح تعد تلقائيا ذات أولوية وتوجيه املوارد املادية واملالية والفنية والعلمية والتكنولوجية وتوجيه 
لفوائد الطاقات البشرية إلنتاجها قبل غريها من احلاجات اتمعية اليت تنخفض معدالت الربح فيها أو تنعدم ا

ا الرتفاع تكاليفها وضرورة توفرها بأسعار مقبولة ألمهيتها االجتماعية فيحجم القطاع اخلاص عن ارتياد 
ولقد أثبتت مسرية التنمية يف ظل النظام الرأمسايل أن املوارد مل تستخدم استخداما رشيدا الجتاهها إىل . جماالا

   ضمن أولوياتجماالت وفروع تنتج أحيانا سلعا وخدمات ال تعترب
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ال « وأنشطة رغم أمهيتها العظمى موع الناس وآحادهم، ألن احلاجات ااتمع، ومهشت جماالت وفروع
تشبع إال إذا كانت مصحوبة مبقدرة نقدية فإن ختلفت هذه املقدرة فال إشباع مهما كانت درجة إحلاح 

ت اإلنسانية ومزقت أوصال البشرية،  ولقد نتجت عن ذلك مشكالت خطرية وأزمات كثرية هز)١( »احلاجة
د وجهت إىل جماالت اإلنتاج املتلف للجسم واملذهب للعقل واملفسد للدين واخللق وال أريد أن رفكم من املوا

أبني هذه االحنرافات وتكلفتها احلضارية الناجتة باألساس عند فقدان املعايري املوضوعية لتحديد احلاجات 
 يف ظل نظام السوق الذي أثبت الواقع وبينت التجربة التارخيية وأكد التحليل وترتيبها ضمن سلم األولويات

إن السوق ليست اجلهاز الرئيس لتوزيع املوارد بني «: العلمي عدم كفاءته كما يقول وال سن بيترسون
ئع االستعمال اخلاص واالستعمال العام يف االقتصاد ذلك أن الطبيعة اجلماعية وغري ازأة ملعظم البضا

  .)٢( االجتماعية جتعل من املستحيل الركون إىل جهاز السوق القائم على املبادلة الفردية
ويضيف ويستتبع يف ذلك أن ختصيص املوارد االقتصادية يف اتمع لالستعمال العام يتم بواسطة عملية 

  .)٣( ة بدال من جهاز السوقيسياس
ذا أخذنا بعني االعتبار وضع معظم األسواق يف واقع وإ: (وقد أشار إىل االقتصاديات الرأمسالية بقوله

االقتصاد جند أنه من املستبعد جدا أن حيل جهاز السوق مسألة توزيع املوارد باملعىن األمثل أو باملعىن املثايل كما 
وينبغي التسليم بأن السوق ال يكون باستطاعتها يف بعض : ( ويقول جاك لوب)٤( تطرحه النظرية االقتصادية

حيان أن توفر بصورة فعالة سلعا أو خدمات معينة ويف حاالت كهذه قد يكون من املستصوب أن تصبح األ
   وقد أشار الدكتور حمبوب احلق)٥( )احلكومة أو السلطات احمللية مسؤولة عنها

                                     
  .٤٣ املكتب العصري احلديث ص ١٩٦٧م . ط» اقتصاديات التخطيط االشتراكي «أمحد دويدار ، .  د)١(
  .٣٤ ، ص ١٩٦٨ وال سن بيترسون ، الدخل والعمالة والنمو االقتصادي ، ترمجة صالح دباغ املكتبة العصرية ، )٢(
  .٣٥ع ص  نفس املرج)٣(
  .٤٥ املرجع السابق ص )٤(
  .٢٤٣ ، ص ١٩٣٦) ١٠٤(العامل الثالث وحتديات البقاء ، مسلسلة عامل املعرفة ، الكويت :  جاك لوب)٥(
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املسلم به اآلن أن آليات السوق ليست أدوات عالية الكفاية : إىل ضعف الكفاية يف ظل آلية السوق بقوله
وال ينشأ اخللط واالرتباك إال إذا كانت األهداف القومية حيددها سلوك .. يعتمد عليها لتوزيع املوارد

ومن هنا فإنه ال ميكن االعتماد على آلية السوق يف حتديد احلاجات األساسيات باتمع وتوجيه . )١()السوق
حلاجات وخصوصا يف البلدان املتخلفة واليت املوارد املتاحة وتوزيعها على االستعماالت املتعددة إلنتاج تلك ا

ملا كان من املسلم أن قوى : تتميز بالتوزيع املشوه للدخل والثروة ويف هذا اإلطار يقول الدكتور رمزي زكي
السوق وآلياا اليت تستجيب فقط ملؤشرات األسعار والتكاليف والدخول ال ميكن االعتماد عليها لتوزيع 

الستخدامات املختلفة طبقا لفلسفة هذا النمط وخاصة حينما يكون الدخل القومي املوارد وختصيصها بني ا
 وبالتايل فالوهم الذي بدأ ينشر من جديد يف أوساط أصحاب القرار السياسي التنموي بالبلدان النامية )٢(مشوها

ا سوف يؤدي إىل والذي يؤكد بأن اقتصاد السوق هو احلل ملشكالت التنمية وجيب أن تبين عليه استراتيجيا
متديد فترة التخلف إىل عقود أخرى الحقة ما مل تتخذ سياسة تنموية حضارية جادة تراعي الواقع احمللي وتأخذ 
بعني االعتبار املعطيات اخلارجية للسياسة الغربية اليت دف دوما إىل تغريب العامل املتخلف وتعميم خصوصية 

  .النموذج الغريب للتقدم
  :لية حتديد احلاجات يف النظام االشتراكيآ: املبحث الثاين

إن الذي يتكفل بتحديد احلاجات وترتيبها وتوجيه املوارد املتاحة إلشباعها هو جهاز التخطيط فاملشرفون 
على تسيريه هم الذين يقومون بتحديد احتياجات اتمع من سلع وخدمات يف كل مرحلة ويرتبوا حسبا 

ال شك فيه أن وجهات النظر ختتلف واآلراء تتضارب حول أي احلاجات جيب ألمهيتها من وجهة نظرهم، ومما 
 صورة حية »قبل انتحارها«وواقع البالد االشتراكية .. أن ختص باألولوية وأيها يلىب يف املرحلة التالية وهكذا

  عن التناقضات الرهيبة املترتبة عن عدم وجود 

                                     
  .٢٦ص ١٩٧٧حمبوب، ستار الفقر ، ترمجة أمحد فؤاد ، اهليئة املصرية العامة للكتاب .  د)١(
  .١٩٨٧لنظرية وضراوة الواقع والشروط املوضوعية ، دار الشباب  رمزي زكي ، االعتماد على الذات بني األحالم ا)٢(
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لتخطيطية حاجات اتمع، ولذلك جند فروعا وأنشطة معايري عملية دقيقة حتدد على أساسها األجهزة ا
اقتصادية واجتماعية وثقافية قد حظيت بأمهية معتربة رغم أا ال تشبع احلاجات األساسية يف اتمع، والعكس 

  .قد جند جماالت حيوية مهمشة
اكية كما يقول ولذلك فإن حتديد احلاجات وترتيبها يعد من أعظم املشكالت االقتصادية يف النظم االشتر

حتديد احلاجات الواجب إشباعها يف فترة زمنية معينة من أهم «مدحت صادق بأن . حممد دويدار ود. د
  .)١(»مشكالت التخطيط

غورباتشيف، فقال موضحا القصور السابق يف حتديد احلاجات . م.وقد عرب عن هذا االضطراب س
إن قصور التنمية االقتصادية الواسعة قد أدى إىل مأزق وهكذا ف: (اتمعية يف ظل مسرية التنمية االشتراكية

االحتاد السوفيايت املنتج األول للصلب واملواد : كانت حالة الالمعقول تنتشر وتتوسع.. اقتصادي وإىل الركود
 األولية والبترول واملواد الطاقية يعرف عجزا يف التزويد ا وهذا العجز راجع إىل التبذير واالستعمال السيئ مث

نالحظ .. إن واحدا من أكرب منتجي احلبوب الغذائية وصل به األمر إىل االضطرار إىل شراء ماليني األطنان
نقصا صارخا يف خدماتنا الصحية ومع األسف الشديد فإن األمر ال يتوقف عند هذا احلد فقد سجل ظهور 

صاعب يف التزود باملواد الغذائية يف وإن هناك م.. احنراف متزايد يف القيم األيديولوجية واألخالقية لشعبنا
وباملقابل فإن تناول الكحول .. األخالق العمومية تدهورت.. السكن يف املواد واخلدمات االستهالكية

  .)٢( )واستعمال املخدرات واإلجرام تنتشر يف ازدياد
ا يسمى مببدأ وقد أدى هذا كله إىل ظهور م«: ويقول عن ميش األنشطة اليت تليب احلاجات االجتماعية

الفائض الذي يعين أن تنال الربامج االجتماعية والثقافية ما يتبقى من امليزانية بعد أن حتدد املخططات املوجهة 
فاملبدأ االجتماعي وجد نفسه يف ) بصم اآلذان(لإلنتاج وكان يبدو كما لو كان كل مشكل اجتماعي يواجه 

  املؤخرة

                                     
  .٢٧ ، ص ١٩٧٧مدحت صادق ، اجلهاز املصريف يف االقتصاد املخطط ، دار اجلامعات العصرية .  د- راجع أ )١(

  .٧٨حممد دويدار مرجع سابق ص .  د-ب   
  .١٥ ص ١٩٨٨غورباتشيف ، برييسترويكام ، رقم . س. م)٢(
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ن هنا فإنه ال ميكن االعتماد على قرارات رجال جهاز التخطيط يف حتديد  وم)١(»باملقارنة مع امليادين األخرى
احلاجات اتمعية كما أن القطاع العام وحده ال ميكن أن يرتاد كل ااالت اليت تشبع احلاجات اإلنسانية 

  .بكفاءة كما أثبتت التجارب ذلك
  :آلية حتديد احلاجات يف النظام اإلسالمي: املبحث الثالث

  .قشة اآللية اليت تتحدد ا احلاجات يف املنظور اإلسالمي تتطلب اإلجابة عن التساؤالت التاليةإن منا
لدولة واألجهزة املكلفة بتوجيه النشاط اهل تتحدد احلاجات على ضوء آلية السوق وحدها؟ أم حتددها 

  االقتصادي وإدارة العملية التنموية؟
روكة جلهاز السوق فقط حيدد السلع واخلدمات اليت ترتفع إن احلاجات يف ظل النظام اإلسالمي ليست مت

رحبيتها ويهمل ويستبعد اليت تنخفض عائديتها كما أن األمر ليس متروكا للدولة تتسلط على الناس فتؤمم 
امللكيات وتصادر احلريات وتثبط اهلمم وتضعف العزائم وتقضي على كافة احملفزات الفطرية لإلنسان يف 

  . اال االقتصادي بدعوى تلبية احلاجات اتمعية من سلع وخدماتالسعي واحلركة يف
ونرى أن الذي يزيل هذه اإلشكالية الكبرية هو أن احلاجات اإلنسانية تتحدد يف ضوء املصادر األساسية 

فتقوم الدولة بناء على ذلك برسم استراتيجياا حبيث تتخذ من اإلجراءات ) كما سنوضحها فيما بعد(لإلسالم 
والتدابري اليت حتفز املستثمرين من التدابري والسياسات اليت جتعل الرحبية منخفضة يف النشاطات اليت تنتج 
احلاجات األقل أمهية يف الفترة الزمنية احلالية وهكذا ينتقل اتمع من وضع إىل وضع يف إطار من التوعية 

لضوابط الشرعية حبيث نستفيد من املزايا املختلفة الرشيدة يف ظل املناقشة واحلركة واحلرية التامة يف دائرة ا
  لنظام السوق ونتجنب احنرافاته اخلطرية بالتوجيهات

                                     
  .١٥سابق ص  املرجع ال)١(



 ٢١٣

والشرعي للحاجات . الرشيدة للدولة يف إطار تطبيق استراتيجيتها املبنية على التحديد العلمي واملوضوعي
يطة بنا وعلى ضوء حجم موادنا وإمكانياتنا باالستناد على مصادر اإلسالم والتجربة التارخيية ألمتنا واألمم احمل

  .وظروف تطورنا
ويف احلاالت اليت حيجم فيها األفراد عن القيام بتوجيه جزء من استثمارام إىل الفروع اليت تشجع 
احلاجات الضرورية املادية أو الروحية فإن هناك فرصا أخرى لتغطيتها عن طريق االستثمار اخلريي ابتغاء األجر 

 والربح غري العادي، وقد كان هذا النوع من االستثمار ممثال يف مؤسسة كربى كان هلا دور ريادي األخروي
يف احلضارة اإلسالمية وهي املؤسسة اإلسالمية لألوقاف اليت تعرب عن مسو الرتعة اإلنسانية يف اتمع اإلسالمي 

، بل جتاوز ذلك إىل تعميم اخلري ليفيض مسوا انعكس بالنفع واخلري والرمحة على كافة فئات اتمع وشرائحه
نوعان نوع تنشئه الدولة وتوقف عليه «وكانت هذه املؤسسات . على كل املخلوقات اليت تعيش فوق األرض

 وقد سامهت يف إشباع حاجات كثرية يف اتمع يف اال الصحي )١(»األوقاف الواسعة ونوع ينشئه األفراد
نهج اإلسالمي بأنظمته املختلفة والتأثريات اليت ستنتج عنه سيؤدي إىل إعادة ونعتقد أن تطبيق امل.. والتعليمي

بعث هذه املؤسسة اليت ستقوم بدور فعال يتكامل مع املؤسسات اخلاصة يف استيفاء حاجات كثرية، وتقوم 
أو االستثمارات اخلاصة ) أو امتنعت(الدولة بتغطية بعض ااالت اليت تلي احلاجات الضرورية وعجزت 

منذر . وقد أشار د. االستثمارات اخلريية الطوعية عن ارتيادها كإحدى الوظائف األساسية للدولة اإلسالمية
تأمني الكفاية االقتصادية للمجتمع وسد احلاجات األساسية «قحف إىل هذه الوظيفة من الوظائف االقتصادية 

لك عن طريق اإلشراف املباشر للدولة ويتم ذ )٢(»لألفراد والعمل على حتسني مستوى الرخاء االقتصادي
  تكوين رأس املال البشري واملادي«اإلسالمية على املؤسسة اإلسالمية للزكاة اليت تؤدي إىل 

                                     
  .١٧٨م ، ص ١٩٨٠. ط.م.مصطفى السباعي ، من روائع حضارتنا ، اإلسالمي ع.  د)١(
منذر قحف ، القطاع العام ودوره يف توليد إيرادات التنمية ، ندوة موارد الدولة املالية يف اتمع احلديث من وجهة .  د)٢(

  .١٢١ ، ص ٨٩/  ٨٨النظرة اإلسالمية ، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب ، 



 ٢١٤

 فترتفع دخوهلم اليت تؤمن هلم سلة ضروريام من السلع واخلدمات )١(»للفقراء من أجل دفع صفة الفقر عنهم
ة فإن الدولة مبا متلكه من قطاع عام وما يتولد عنه من إيرادات، و ويف احلاالت اليت تعجز فيها مؤسسة الزكا

كذا بسلطتها يف تقدير حد الضرورة الذي جييز هلا التدخل من أجل تأمني مصلحة اتمع بإزالة الفقر واملسكنة 
  .وتوفري احلاجات الضرورية للناس

  احملور الثاين
  كر الوضعي املعاصرحتديد احلاجات وترتيبها بني الفكر اإلسالمي والف

يف ظل االضطراب الكبري يف حتديد احلاجات األساسية وترتيبها يف واقع النظم الوضعية املعاصرة ويف 
فلسفتها النظرية بدأ الدراسات تترى حملاولة حتديد احلاجات اليت جيب أن حتظى باألولوية خصوصا بعد إخفاق 

خلطري يف عدد الذين ال حيصلون على حاجام الضرورية يف عامل جهود التنمية يف البلدان املتخلفة وبعد التزايد ا
اليوم فتشري آخر اإلحصائيات أن هناك مليار إنسان يعيش يف حالة جوع شديد وظروف حيوية بالغة السوء 

 دوالر ١٥٠ مليون إنسان يقل عن ٨٠٠والتعقيد، وأن معدل نصيب الفرد من الدخل القومي بالنسبة إىل 
من جمموع سكان % ٥٠من الدخل العاملي، و % ٢٠من سكان العامل ميلكون أقل من % ٧٦سنويا وأن 

كتعبري عن حجم احلاجات اليت يستطيع اإلنسان (من الدخل العاملي % ٥,٦العامل األكثر فقرا ال ميلكون سوى 
ومليار إنسان ال  مليار إنسان ال حيصلون على الرعاية الطبية الالزمة ١,٥وأن ) أن حيصلها ويشبعها ذا الدخل

 ولدرء هذا اخلطر بدأت الدراسات منذ مدة يف حماولة حتديد احلاجات )٢(حيصلون على املياه الصاحلة للشرب
  فهناك دراسات على مستوى. ذات األولوية اليت جيب اتباعها وجيب أن تبىن عليها استراتيجيات التنمية

                                     
  .١٤٨ نفس املرجع ص )١(
جملة املستقبل العريب ، العدد .  كاظم حبيب ، حول الواقع الراهن يف بلدان العامل الثالث واجتاهات التغيري املنشود فيها)٢(

  .٢٦ ص ٤/١٩٩١ ، ١٤٦



 ٢١٥

 املتخلف، كما بدأت البحوث يف االقتصاد منظمات، وهناك دراسات وأحباث لكتاب على مستوى العامل
اإلسالمي تتجه إىل حماولة صياغة نظرية إسالمية للحاجات انطالقا من أصول اإلسالم وعلى ضوء ظروف 

  .األمة وحجم مواردها وإمكاناا
  :حتديد احلاجات وترتيبها يف الفكر الوضعي: املبحث األول

  .ظر بعض املؤسساتحتديد احلاجات وترتيبها يف ن: املطلب األول
  : تصنيف مكتب العمل الدويل-١

 حدد احلاجيات األساسية يف عنصرين )١(يف تقرير مكتب العمل الدويل حول العمالة والنمو واحلاجات
  :هامني مها

 األجهزة املرتلية – امللبس – املأوى –الغذاء الكايف : احلاجات الضرورية لألسرة املتعلقة باالستهالك اخلاص) أ
  .ث املرتل أثا–

 اخلدمات – النقل العام – الصرف الصحي –املياه الصاحلة للشرب : احلاجات املتعلقة باخلدمات العامة) ب
  .الصحية والتعليمية

  : تصنيف مركز التنمية الصناعية للدول العربية-٢
حلاجات األساسية، يف دراسة ملركز التنمية الصناعية للدول العربية عن منط التنمية الصناعية الالزم لتوفري ا

اعترب احلاجة أية ضرورة موضوعية حلفظ حياة اإلنسان وتأمني رفاهيته ومت تصنيف احلاجات إىل حاجات مادية 
  .وحاجات غري مادية

كل تلك احلاجات اليت يتضمن إشباعها استخدام موارد بشرية أو طبيعية ( فاحلاجات املادية تشمل 
   مباشر آثارا ميكنوحتدث بشكل مباشر وغري) عوامل إنتاج(

                                     
)١(          ILO Employment Growth and basic needs, One World Problem Geneva, 1976 P. 
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 ٢١٦

  : وأصبحت قائمة احلاجات املادية األساسية تضم العناصر التالية)١()قياسها بالنسبة للمستهلك
 – الصحة – التعليم – إمكانية التنقل والتحرك – املسكن املناسب – امللبس الالئق –الغذاء املالئم 

 قائمة احلاجات املادية خالفا للتصنيفات واجلديد يف هذه القائمة هو اعتبار حاجات الصحة والتعليم ضمن
  .الشائعة يف كتابات التنمية املعاصرة

واحلاجات غري املادية تشمل كل احلاجات اليت ميكن إشباعها من خالل إعادة التنظيم االجتماعي 
  :وتضم نوعني أساسني. )٢(والسياسي بغري ما حاجة للموارد املادية املتاحة

  .تؤكد ذات الفرد من خالل متتعه باحلريات األساسية والدوافع واحملفزات املعنويةاحلاجات األساسية اليت ) أ
احلاجات األساسية اليت تؤكد دور اتمع يف حياة الفرد من خالل أشكال التعبري اجلماعي والنشاطات ) ب

  .اتمعية
  : تصنيف املعهد األملاين للتنمية-٣

  :)٣(صنف املعهد املذكور احلاجات اإلنسانية إىل
الغذاء املالئم، املسكن الالئق، املالبس املالئمة، األجهزة : احلاجات املتعلقة باالستهالك الشخصي وهي) أ

  .املرتلية الالزمة

                                     
  .٧٨ ص ١٩٨٥ ، ٢الوحدة ط. د.إبراهيم سعد الدين وآخرون ، صور املستقبل العريب ، م.  د)١(
  .٧٩ نفس املرجع السابق ، ص )٢(
  .١٢٦ ، ص ١٤٠٢/١٩٨٢  ، ٦سيد اهلواري ، االستثمار املوسوعة العلمية والعملية للبنوك اإلسالمية ، ج.  د)٣(



 ٢١٧

التعليم االبتدائي، اخلدمات الصحية واألدوية األساسية، املياه : احلاجات املتعلقة باخلدمات العامة وهي) ب
  .امة امليسرة، اخلدمات اإلرشادية، ااري الصحية الع–الصاحلة للشرب، املواصالت 

  :حتديد احلاجات وترتيبها عند بعض الباحثني: املطلب الثاين
حىت نأخذ صورة مكتملة عن التصور الوضعي لتحديد احلاجات وترتيبها نتطرق بشكل موجز لوجهة نظر 

  .بعض الباحثني ومسامهام يف معاجلة موضوع احلاجات
  :أبراهام تصنيف مازلو -١

يرى مازلو بأن هناك ترتيبا هرميا حلاجات اإلنسان حسب أمهية كل حاجة، فإذا مت إشباع إحداها تنتقل 
  .)١(األمهية إىل اليت تليها وتصبح األكثر إحلاحا، وفيما يلي ترتيب احلاجات حسب أمهيتها

  .نسمثل املأكل واملشرب والنوم والراحة واجل) األساسية( احلاجات الفسيولوجية -
 . احلاجات األمنية مثل احلماية من املخاطر املادية والصحية وغري املتوقعة وخماطر التدهور االقتصادي-
 . احلاجات االجتماعية مثل رغبة الفرد يف الشعور باالنتماء لآلخرين وقبوهلم له وبالصداقة واملودة-
االعتداد بالنفس مثل الثقة بالنفس واحترامها  حاجات الشعور بالذات، احلاجة إىل االحترام، وتشمل املتعلقة ب-

  واجلدارة واالستقالل واحلرية، وكذلك املتعلقة حباجة

                                     
  .٩٨٢ ، ٤اين يف التنظيم ، دار الفكر العريب ، حممد علي شهيب ، السلوك اإلنس.  د)١(



 ٢١٨

اإلنسان إىل الشعور باعتراف اآلخرين به مثل احلاجة إىل املكانة والتقدير واألمهية واهليبة من جانب 
  .)١(اآلخرين له

ه وحتقيق ذاته والتحصيل والنمو واملقدرة على حاجات إثبات الذات وتتمثل يف احلاجة إىل التميز عن غري -
وقد رتب مازلو احلاجات السابقة حسب أمهيتها يف مدرج هرمي كما هو .. فعل أي شيء يستطيعه
 :  موضح يف الشكل التايل

  
  حاجات                                                           

                                                                                                     ثبات الذاتإ                                                        
  

                                                    حاجات الشعور بالذات
  

   احلاجات االجتماعية                                                   
                                           

  حاجات فسيولوجية                                                   
                                               مدرج احلاجات ملازلو

ق فكر مازلو يف اإلسالم يف استخدام يتف: ( وقد علق الدكتور حممد فتحي السيد على نظرية مازلو قائال
وسائل إشباع احلاجات اإلنسانية كوسائل للتحفيز وينفرد اإلسالم بأمهية إشباع احلاجات الروحية للفرد واليت 
مل يتوصل إليها الفكر اإلداري، ويرى اإلسالم أن هذه احلاجات أقوى يف توجيه سلوك الفرد من احلاجات 

  .)٢( )األخرى

                                     
  . ، القاهرة١٩٧٧حوار مع الفكر اإلداري ، مكتبة عني مشس : حسني محادي ، العلوم السلوكية.  د)١(
 ١٩ – ١٥حممد فتحي السيد ، نظريات التحفيز بني الفكر اإلداري والفكر اإلسالمي ، ندوة اإلدارة يف اإلسالم ، .  د)٢(

  .٢ ، ص١٩٩٠سبتمرب 



 ٢١٩

  :تون الدرفري تصنيف كالي-٢
  :)١(يصنف كاليتون احلاجات إىل

وهي حاجات طبيعية تشمل اجلوع والعطش واجلنس، وحاجات مادية وتشمل األجر : حاجات الوجود) أ
  .وبيئة العمل املادية

  .وتتمثل يف الرغبة يف إقامة عالقات مع أفراد العائلة والرؤساء والزمالء يف العمل: حاجات الترابط) ب
فليس ضروريا عند كاليتون أن يتم .. وهي الرغبة يف كون اإلنسان منتجا وخالقا ومبتكرا: موحاجات الن) ج

إشباع حاجات الوجود قبل أن يصبح الشخص املعين مهتما بإقامة شبكة من العالقات مع اآلخرين يف 
  ).حاجات الترابط(حميط 

  : تصنيف سترتني وبركي-٣
توفري فرص التطوير « الذي حدده للحاجات اإلنسانية بأا  على املفهومماديالقد أضفى سترتني طابعا 

اجلسماين والعقلي واالجتماعي الكامل للشخصية اإلنسانية أي أنه يشمل احلاجات غري املادية اليت تسهم يف 
واهلدف من هذا كله هو حتقري الكرامة اإلنسانية حبيث يصبح التفكري من منطلق عدد .. »تلبية احلاجات املادية

  .)٢(.. عرات احلرارية أو عدد الوحدات السكنية غري كافالس
  :)٣(وقد صنف احلاجات إىل

  .احلاجات األساسية رد البقاء على قيد احلياة) أ

                                     
  .٢٣ املرجع السابق ، ص )١(
مسري غبور ، التعريف ووجهات النظر ، حاجات اإلنسان األساسية يف الوطن العريب ، برنامج األمم املتحدة للبيئة ، .  د)٢(

  .٥٧ ، ص ١٩٩٠ ، سنة ١٥٠ترمجة عبد السالم رضوان، سلسلة عامل املعرفة 
  .١٢٩سيد اهلواري ، مرجع سابق ، ص .  د)٣(



 ٢٢٠

  .احلاجات األساسية الستمرار البقاء على قيد احلياة وجتنب األمراض املميتة) ب
  .احلاجات األساسية للبقاء املنتج على قيد احلياة) ج
  .ات غري ماديةحاج) د
  : تصنيف الدكتور مسري غبور-٤

  :)١(صنف احلاجات اإلنسانية األساسية إىل جمموعتني
  :اموعة األوىل وهي احلاجات البيولوجية الفطرية وتنقسم إىل قسمني) أ

 .الغذاء واملأوى وامللبس والصحة واألمن الشخصي:  جمموعة احلاجات املتعلقة باستمرار البقاء وتشمل-١  
 –كسب الرزق داخل اتمع بالعمل أو بأي مورد :  جمموعة احلاجات املتعلقة بتصريف أمور احلياة-٢  

 .التعليم الالزم لكسب الرزق
  :وتنقسم إىل قسمني: اموعة الثانية) ب

 . احلاجات الفردية وتتضمن احلاجات اجلمالية والروحية واإلبداعية-١  
ت اإلدارية مبا فيها أنواع اخلدمات العامة كالنقل واملواصالت  احلاجات اتمعية وتتضمن احلاجا-٢  

  .وكذا احلاجات املرتبطة باألمن القومي
  .ويرى أن احلاجات الثانوية ضرورية لكفاية اإلشباع الدائم للمجموعة األولية  

                                     
  . وما بعدها٥٤مسري غبور ، مرجع سابق ، ص .  د)١(



 ٢٢١

  : تصنيف مفكري البلدان النامية يف إطار نظرية احلاجات األساسية-٥
البلدان النامية يف كتابات التنمية وأدبياا يالحظ أن املصطلحات املشهورة للتمييز إن املتتبع آلراء مفكري 

  :بني احلاجات حسب األمهية يف بادئ األمر كانت تتمثل يف مصطلحني مها
احلاجات الضرورية اليت تضم ذات األولوية وهي يف العادة تشمل السلع واخلدمات اليت توجه لغالبية الناس 

مة باألساس، واحلاجات الكمالية وهي تشمل السلع واخلدمات ذات املستوى الرفيع واجلودة والفئات احملرو
، وبدأ يف العقدين األخريين استعمال )١(العالية واملوجهة باألصل لتلبية حاجة الفئات املخصوصة يف اتمع

 احلاجات األساسية، ورغم مصطلح أكثر تعبريا عن احلاجات اليت تتطلبها جمتمعات البلدان النامية وهو مصطلح
الغموض يف حتديد مفهومه بدقة وصعوبة إجياد معايري متفق عليها بني كتاب التنمية لتحديد عناصر هذا 

كاملأكل وامللبس واملسكن والعالج والتعليم : املصطلح إال أن هناك شبه اتفاق على أهم احلاجات األساسية
مثة دراسات «: يقول الدكتور صربي عبد اهللا. عني من احلياةالالزمة لبقاء اإلنسان عند مستوى م.. والنقل

كثرية حول حتديد احلاجات وحماولة قياس درجة إشباعها وتلتقي كلها يف هذا املقام باإلشارة إىل أا تشمل 
املأكل وامللبس واملسكن ووسائل النقل واالتصال والتعليم والثقافة والرعاية الصحية والراحة والترفيه وحرية 

  .)٢(»ولدى الشعوب الفقرية تكون احلاجات األساسية هي ضرورات البقاء.. احلركة والرأي والتعبري
ومما يالحظ على حتليالت كتاب البلدان املتخلفة للحاجات األساسية اليت جيب أن توجه املوارد إلشباعها 

ي للتقدم هو إثراء مفهوم احلاجات احملتوى احلقيق: ( بأا بدأت تأخذ بعني االعتبار احلاجات غري املادية ألن
فضال عن احلاجات اجلمالية والروحية واالبتكارية ) األساسية باستمرار يف توازن بني املادي منها وغري املادي 

اليت

                                     
  .١١١م ، ص ١٩٨٣ إمساعيل صربي عبد اهللا ، يف التنمية العربية ، دار املستقبل )١(
  .١٣١ املرجع السابق ، ص )٢(



 ٢٢٢

  .)١( )اإلنسان عن احليوان الذي يشاركه يف احلاجات البيولوجية اجلسمية املتعلقة بالغذاء ( متيز 
 للفكر الوضعي يف جمال حتديد احلاجات وتصنيفها جند أنه رغم احملاوالت من واقع االستعراض السابق

 عليها خصوصا ستراتيجيةإ الكثرية من أجل صياغة نظرية لتحديد احلاجات األساسية وبناء )٢(العديدة واألحباث
حا يف معظم يف البلدان النامية ورغم التقارب يف حتديد احلاجات البيولوجية اجلسمية فإن القصور ما زال واض

التحاليل اليت عجزت عن حتديد حاجات اإلنسان مبختلف جوانبه، وحاجات اجلماعة ومتطلبات وجودها 
الذي انعكس يف اال الواقعي يف هذه اتمعات بتعمق ظاهرة التخلف وجتذرها على واستمرارها 
سالم لتحديد احلاجات وترتيبها من هنا دعت الضرورة الواقعية احلتمية الرجعة إىل توجيهات اإل. واستمرارها

  .واخلروج من هذا االضطراب يف الفكر الوضعي
  :حتديد احلاجات وترتيبها يف املنظور اإلسالمي: املبحث الثاين

  :سوف نناقش هذا املبحث ضمن املطلبني اآلتيني
  .حتديد احلاجات وترتيبها عند بعض العلماء واملفكرين: املطلب األول

  .لعلماء من العصور السابقة وبعض الكتاب املعاصرينسوف نقتصر على بعض ا

                                     
  .٤٩مسري غبور ، مرجع سابق ، ص .  د)١(
  .ماعية وحاجات خمتلفة يصنف بعض الكتاب املالية العامة احلاجات إىل حاجيات فردية وحاجيات اجت)٢(



 ٢٢٣

  : حتديد احلاجات وترتيبها عند أيب الفضل جعفر الدمشقي وهو من علماء القرن السادس اهلجري-١
  :)١(يقسم احلاجات اإلنسانية إىل

  .احلاجات الضرورية الطبيعية، ومن أمثلتها املسكن واللباس والغذاء) أ
  .عية كاحلاجة إىل احلماية ووسائل الدفاع، والعالجاحلاجات العرضية الوض) ب

ملا كان اإلنسان بني سائر احليوان كثري احلاجات فبعضها «: »اإلشارة إىل حماسن التجارة«يقول يف كتابه 
وهي كونه حمتاجا إىل مرتل مبين وثوب منسوج وغذاء مصنوع، وبعضها عرضية وضعية : ضرورية طبيعية

ن يقيه من عدوه وإىل من يقاتل به، وحاجاته عند املرض إىل أدوية مركبة من عقاقري كحاجته عند اللقاء إىل م
  .)٢(»وأشربة وكل واحد من هذه احلاجات حيتاج إىل أنواع من الصناعات حىت تتكون وتتم

  : حتديد احلاجات وترتيبها عند ابن خلدون وهو من علماء القرن الثامن اهلجري-٢
  .)٣(يقسم ابن خلدون احلاجات إىل

  .الضروري كاألقوات) أ
  .احلاجي) ب
  .الكمايل) ج

                                     
 ، ١٩٧٧/ ١٣٩٧ أبو الفضل جعفر الدمشقي ، اإلشارة إىل حماسن التجارة ، حتقيق الشورجبي مكتبة الكليات األزهرية ، )١(

  .٢٠= ص
  .٢٠ املرجع السابق ، ص )٢(
  .٤٣٨ ، ص ١٩٨٤ ابن خلدون ، املقدمة اجلزء الثاين ، الدار النوسنية ، املؤسسة الوطنية اجلزائر )٣(



 ٢٢٤

اعلم أن األسواق كلها تشتمل : ( فصل يف أسعار املدن: حتت عنوان) الكتاب الثاين(يقول يف مقدمته 
كالباقال واحلمص . على حاجات الناس فمنها الضروري وهي األقوات من احلنطة والشعري وما يف معناها

وات ومصلحاا، كالبصل والثوم وأشباهه، ومنها احلاجي والكمايل مثل اآلرم واجللبان وسائر حبوب األق
  .)١()والفواكه واملالبس واملاعون واملراكب وسائر املصانع واملباين

  : حتديد احلاجات وترتيبها عند اإلمام الشاطيب والغزايل-٣
 للمصاحل واملقاصد الكربى اليت ميكن استنباط ترتيب احلاجات عند اإلمامني من واقع معاجلتهما وحتليلهما

تكاليف الشريعة ترجع : (جاءت الشريعة اإلسالمية حلفظها وصيانتها، فيقول اإلمام الشاطيب يف كتاب املقاصد
إىل حفظ مقاصدها يف اخللق وهذه املقاصد ال تعدو ثالثة، إحداها أن تكون ضرورية، والثاين أن تكون حاجية 

  .)٢( )والثالث أن تكون حتسينية
  :حبيث ترتب احلاجات واملصاحل حسبا ألمهيتها كما يلي

  . احلاجات الضرورية– املصاحل الضرورية -
 . احلاجات احلاجية– املصاحل احلاجية -
 .)٣( احلاجات التحسينية– املصاحل التحسينية -

تستقيم فاملصاحل الضرورية هي الكليات الكربى اليت جاء اإلسالم حلفظها موع األمة وآحادها حىت 
فمعناها أا ال بد منها يف قيام ( حياة الناس يف الدنيا، ويتحقق هلم الفوز يف اآلخرة، وقد عرفها اإلمام الشاطيب 

  مصاحل الدين والدنيا حبيث إذا فقدت مل جتر مصاحل الدنيا على استقامة بل على فساد وارج وفوت حياة ويف

                                     
 وما ٣هـ ، ص ١٣٤١ أبو إسحاق الشاطيب ، املوافقات يف أصول األحكام ، الد األول ، اجلزء الثاين ، دار الفكر )١(

  .بعدها
  . املرجع نفسه)٢(
 مع هذا التصنيف بل يدعمه ويقوم على – وهو ما ال يتعارض – لإلمام العز بن عبد السالم ، نظر آخر جدير باالعتبار )٣(

  ).النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود شرعا(ت األفعال ، تطبيقا للقاعدة الشرعية اعتبار مآال



 ٢٢٥

وحترمي تفويت هذه األصول : (  وقال اإلمام الغزايل)١( )ران املبنياآلخرة فوت النجاة والتعميم والرجوع باخلس
يستحيل أن ال يشتمل عليه ملة وال شريعة أريد هلا إصالح اخللق ) الدين، النفس، النسل، العقل، املال(اخلمسة 

  .)٢()وقد علم بالضرورة كوا مقصودة للشرع ال بدليل واحد وأصل معني بل بأدلة خارجة عن احلصر 
فقد اتفقت األمة بل سائر امللل على أن الشريعة وضعت : ( قد بني الشاطيب اتفاق األمة عليها بقولهو

الدين، والنفس، والنسل، واملال، والعقل وعلمها عند األمة : للمحافظة على الضروريات اخلمس
 بل علمت مالءمتها ومل يثبت لنا ذلك بدليل معني وال شهد لنا أصل معني ميتاز برجوعها إليه. كالضروريات

  .)٣( )للشريعة مبجموع أدلة ال تنحصر يف باب واحد 
دخل «أما املصاحل احلاجية فهي السلع واخلدمات املالية والروحية اليت ترفع احلرج واملشقة فإذا مل تشبع 

عامة وهي جارية على املكلفني على اجلملة احلرج واملشقة ولكنه ال يبلغ مبلغ الفساد العادي املتوقع يف املصاحل ال
  .»يف العبادات والعادات واملعامالت واجلنايات

 كلية الدين تتمثل يف الرخص اليت تزيل املشقة وترفع احلرج على الناس عند ممارستهم –ففي العبادات 
  .لشعائرهم التعبدية

لطيبات  تتمثل يف إشباع احلاجات البيولوجية بالتمتع با– كلية النفس والنسل والعقل –ويف العادات 
  .مأكال ومشربا وملبسا ومسكنا

ويف املعامالت دفع وإزالة احلرج واملشقة يف استخدام وتدوير الثروة وانتقال األموال ورواجها ودوراا 
  عن طريق األحكام املختلفة اليت تنظم حفظ كلية املال

                                     
  .٤ املرجع نفسه ، ص)١(
  .٢٩٠ ، ص ٢ اإلمام أبو حامد الغزايل ، املستصفى من علم األصول ، اجلزء األول ،دار الكتب العلمية ، بريوت ط)٢(
  .١٥ول ، الد األول ص  الشاطيب، املوافقات يف أصول األحكام ، اجلزء األ)٣(



 ٢٢٦

  .لتناسل والتكاثروكذا بالنسبة لكلية النسل بتيسري العالقات األسرية وإزالة احلرج يف جماالت ا
وهي «: واملصاحل التحسينية وتتمثل يف كل ما جيمل ويزين حياة الناس، وقد عرفها أبو حامد الغزايل بقوله

 وعرفها الشاطيب )١(»اليت تقع موقع التحسني والتيسري يف املزايا ورعاية أحسن املناهج يف العادات واملعامالت
..  العادات وجتنب األحوال املدنسات اليت تأنفها العقول الراجحاتفمعناها األخذ مبا يليق من حماسن«: بقوله

  .)٢(»إذ ليس فقداا خمل بأمر ضروري وال حاجي وإمنا جرت جمرى التحسني والتزيني
وهي عندي ما كان ا كمال األمة يف نظامها حىت تعيش : (وعرفها الشيخ حممد الطاهر بن عاشور بقوله

 اتمع يف مرأى بقية األمم حىت تكون األمة اإلسالمية مرغوبا يف االندماج فيها أو آمنة مطمئنة وهلا جة منظر
  .)٣( )التقرب منها

 الفردية واالجتماعية عند -والشكل الالحق ميثل هرم املصاحل املعربة عن احلاجات يف اتمع اإلسالمي
  .٢ الشكل رقم –اإلمامني أيب حامد الغزايل وأيب إسحاق الشاطيب 

ى أساس هذه النظرية يف حتديد مقاصد الشريعة اإلسالمية حاول الكتاب املعاصرون يف االقتصاد وعل
اإلسالمي تفسري وترتيب احلاجات ووضع مدرجات هلا حسبا ألمهيتها وتأسيسيا على الدراسات الوضعية 

  .٣سيد اهلواري يف الشكل رقم . كذلك يف هذا امليدان مثل هرم احلاجات الذي حدده د

                                     
  .٢٩٠ اإلمام أبو حامد الغزايل ، مرجع سابق ، ص )١(
  .٥ اإلمام أبو إسحاق الشاطيب ، مرجع سابق ، ص)٢(
  .٨٢=  ، ص١٩٧٨ الشيخ حممد الطاهر بن عاشور ، مقاصد الشريعة اإلسالمية ، الشركة التونسية ، للتوزيع )٣(



 ٢٢٧

  ٢شكل رقم ال
  .هرم املصاحل املعربة عن احلاجات الفردية واالجتماعية باتمع اإلسالمي

  لإلمامني الشاطيب والغزايل
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٢٢٨

لكل ) املنافع االجتماعية( مصفوفة هرمية توضح مستويات املصاحل ٣الذي سنوضحه يف الشكل رقم 
  .حاجة من احلاجات األساسية لإلنسان

  ٣الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ولقد متت حماولة من جانب مؤلف املوسوعة إلعادة : سيد اهلواري على صياغته هذه بقوله. وقد علق د
صياغة مستويات املصاحل االجتماعية يف اإلسالم بناء على الفكرة األصلية لإلمام الشاطيب ويف ضوء استنتاجاته 

ومكتب بالعمل ) األوروبية(تصادي والتنمية احلديثة عن احلاجات األساسية الصادرة عن منظمة التعاون االق
  .)١( )واشنطن(والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري ) برلني(ومعهد التنمية األملاين ) جبنيف(الدويل 

                                     
  .١٣٠ ، ص ١٩٨٢ ، االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ، سيد اهلواري ، موسوعة االستثمار.  د)١(

 



 ٢٢٩

  :حتديد احلاجات وترتيبها يف دراسات فقه الزكاة: املطلب الثاين
يتها بالنسبة لكل فرد قبل فرض لقد تعددت الدراسات الفقهية اليت ناقشت حتديد احلاجات اليت جتب تغط

الزكاة عليه، وهي احلاجات األصلية الالزمة حلد الكفاية، حد العيش الكرمي يف اتمع اإلسالمي، وقد علق 
ويتضح من هذه اآلراء أن حد الكفاية ال يعين توفري ضروريات احلياة من : أحد الباحثني على هذه اآلراء بقوله
هو أوسع من ذلك بكثري فهو املسكن الواسع اجلميل واملطعم الصحي، مأكل وملبس ومسكن فقط وإمنا 

وامللبس الالئق واحللي املناسبة للمرأة واملكتبة العلمية ملن هو من أهل العلم، والزواج ملن هو يف حاجة إليه، 
 يعطى من ومن ملك كل هذا واحتاج فال يكلف بيعه وإمنا(وأدوات اإلنتاج الالزمة ووسيلة االنتقال املناسبة 

  .)١( )الزكاة كفايته
هي ما يدفع اهلالك عن اإلنسان : (وقد فسر بعض علماء احلنفية احلاجات األصلية تفسريا دقيقا فقال

.. ليها لدفع احلر والربد، أو تقديرا كالدينإحتقيقا كالنفقة ودور السكىن وآالت احلرب والثياب واحملتاج 
 وقد صنف )٢( )كوب، وكتب العلم ألهلها فإن اجلهل عندهم كاهلالكوآالت احلرفة، وأثاث املرتل، ودواب الر

  :الدكتور يوسف إبراهيم حاجات حد الكفاية كما يلي
   قضاء الديون-٧     أدوات اإلنتاج الالزمة-٤     املطعم-١
   الزواج-٨        وسائل النقل-٥     امللبس-٢
   الرتهة والسياحة-٩         التعليم-٦    املسكن-٣

                                     
 االحتاد الدويل للبنوك اإلسالمية ، »ستراتيجية وتكنيك التنمية االقتصادية يف اإلسالم إ «يوسف إبراهيم يوسف .  أ)١(

  . وما بعدها٣٨٤ ص هـ ،١٤١٠
  . ، وما بعدها١٥٢ ، ص ١٩٨١ ، ٦ط  اجلزء األول ، مؤسسة الرسالة ، » فقه الزكاة «يوسف القرضاوي ، .  د)٢(



 ٢٣٠

حلاجات األصلية اليت تعرب عن حد الكفاية أو حد العيش الكرمي أو حد الغىن عند بعض ونرى أن هذه ا
الفقهاء ال تتناقض مع التصنيف السابق للحاجات إىل ضرورية وحاجية وحتسينية والذي يعد أمشل وأعم، ألنه 

 بعض حمتويات انطلق من حتديد مصاحل اليت جاءت الشريعة من أجل حفظها وصيانتها يف اتمع ولذلك فإن
 مل حيدد احلاجات –وإن كان التصنيف األخري يف إطار فقه الزكاة .. حد الكفاية تدخل يف قائمة الضروريات

  .الكلية موع األمة وليس له معيار أساسي حدد على ضوئه تلك االحتياجات
 موع األمة وانطالقا من ذلك فإننا سنعقد يف حماولتنا لتحديد وصياغة سلة االحتياجات الكلية

واالحتياجات اجلزئية الفردية انطالقا من النظرة الشاملة للمصاحل احلقيقية اليت جاء اإلسالم حلفظها والكليات 
الكربى على مستوى هذه املصاحل مع العلم أن معظم الباحثني املعاصرين يف االقتصاد اإلسالمي يرتبون 

  .)١(ذا املدخلاحلاجات وحيددون األولويات التنموية انطالقا من ه
  احملور الثالث

  حتديد احلاجات وترتيبها تبعا ملقاصد الشريعة اإلسالمية
بعد أن تعرفنا على مناذج من التصنيفات الوضعية للحاجات ذات األولوية، وكذا األساس الفكري 

ة ترتيبها والنظري لتحديد احلاجات يف االقتصاد اإلسالمي، نريد فيما يلي أن نوضح مفهومها االقتصادي وآلي
  .وكيفية حتديدها

                                     
. حسني حسن شحاته ، د. عبد احلميد الغزايل ، د. يوسف إبراهيم يوسف ، د. د: أنيس الزرقا. د:  راجع احلاجيات عند)١(

شوقي . حامت القرنشاوي ، عبد املنعم عفر ، د. عبد الرمحن يسري ، د. يوسف كمال ، د. رفعت العوضي ، د
  .إخل.. الفنجري



 ٢٣١

  :احلاجات الضرورية: املبحث األول
هي جمموع السلع واخلدمات األساسية اليت حتفظ وتشبع احلاجات املتعلقة بالكليات : مفهومها االقتصادي

  :اخلمس التالية
   املال-٥   النسل-٤      العقل-٣      النفس-٢      الدين-١

القدرات واستخدام الطاقات واإلمكانيات املتاحة بصورة ويتم على أساسها ختصيص املوارد وتوجيه 
رشيدة إلشباعها وتلبيتها ويترتب عن عدم إشباعها فساد كبري واضطراب خطري يف حياة اتمع وميكن 

  :تقسيمها إىل
الضروريات الكلية موع األمة، وهي جمموعة السلع واخلدمات الضرورية الالزمة حلفظ الدين والنفس ) أ

  . والنسل واملال بالنسبة موع األمةوالعقل
الضروريات اجلزئية ألفراد األمة وآحادها،وهي جمموعة السلع واخلدمات الضرورية حلفظ الكليات اخلمس ) ب

  .بالنسبة آلحاد األمة
  : احلاجات الضرورية حلفظ الدين-١

تمع إلنتاج السلع حلفظ دين األمة وأفرادها يستدعي األمر توجيه وختصيص جزء معترب من موارد ا
واخلدمات اليت تقيم أركان الدين وتنشر عقائده وأخالقه وحتفظه من كيد اخلارج واحنرافات الداخل، وذلك 

  :حسبا ألمهية كل سلعة أو خدمة حبيث يتم ترتيبها إىل أولويات كما هو مبني فيما يلي
  :الرموز املستعملة

  .كلية حفظ الدين= ض د 
  األمة حفظ الدين موع = د 
د = ض د    .حفظ الدين آلحاد األمة = د +د  



 ٢٣٢

 السلعة يشري إىل أمهية>  الرمز أكرب        ٤ ،٢،٣، ١= إن سحبيث السلع واخلدمات الالزمة حلفظ الدين = س 
                                                                                                                                 .أو اخلدمة

                                  السلع واخلدمات الالزمة حلفظ                                                       
  . الدين موع األمة                                                                    

  
   واخلدمات الالزمةالسلع                
  . حلفظ الدين ألفراد األمة                

  
  
  
  
  

أي أن السلع واخلدمات الضرورية حلفظ الدين تساوي جمموع السلع الالزمة حلفظ الدين موع األمة ...
وهذه جيب أن تتطابق مع . وأفرادها زائدا اخلدمات األساسية الالزمة حلفظ الدين موع األمة وآحادها

اجات الضرورية الالزمة حلفظ الدين وأن كل سلعة يتم حتديدها ضمن أولويات حفظ الدين اعتبارا جمموع احل
 ميكن أن تكون هلا ارتباطات أمامية أو خلفية أو جانبية بسلع متمة أو مكملة هلا وبالتايل ١د... ١، د١١من د

 ا قبل االنتقال إىل إنتاج السلعة التالية وما يرتبط) أو اخلدمة األوىل(جيب أن توجه املوارد إلنتاج السلع األوىل 
  ....هلا من حيث األمهية ما مل تكن مرتبطة أو متممة هلا

كما يكن أن تكون إحدى السلع يف سلم الضروريات هلا سلعة أو خدمة مكملة أو متممة ضمن 
  .احلاجيات فيتعني إنتاجها على مستوى الضروريات قبل االنتقال إىل مستوى احلاجيات

ين هنا ال أريد أن أدخل يف مغامرة حتديد هذه التشكيلة من السلع واخلدمات على مستوى الضروريات وإن
ولكن هذا ال . وذلك العتقادي أن القضية تستدعي تضافر جهود فريق من الباحثني من خمتلف التخصصات

  مينع من إعطاء بعض

 

 

 

 



 ٢٣٣

حلفظ الدين . من السلع الضرورية: بيل املثالفعلى س: األمثلة التوضيحية لعدد من السلع واخلدمات الضرورية
السلع واملعدات احلربية واخلدمات املرتبطة ا على مستوى حفظ الدين من جانب العدم، وكذا السلع 
واخلدمات املتعلقة بالدعوة والتوجيه واإلرشاد لنشر هذا الدين وتعميمه على مستوى حفظ الدين من جانب 

  .الوجود
  :حلفظ النفس احلاجات الضرورية -٢

وهي جمموعة السلع واخلدمات الالزمة ليعيش اإلنسان عند مستوى احلياة الكرمية الستمرار وجوده وتفتح 
فيتم على ضوء هذه الكلية توجيه جزء من موارد األمة وختصيصها إلنتاج السلع واخلدمات اليت . شخصيته

ت اليت تدخل يف جمال توفري الغذاء املالئم تشبع وحتفظ النفس من جانب وجودها واستمرارها كالسلع واخلدما
واملسكن املناسب واملشرب الصحي وامللبس الواقي الساتر، وكذا السلع واخلدمات اليت حتفظ النفس من 
جانب عدمها مثل السلع واخلدمات الصحية والعالجية واآلالت الطبية وجتهيزات املستشفيات وغريها الالزمة 

  .. واألوبئة القاتلةللقضاء على األمراض الفتاكة
وبتضافر جهود الباحثني يف االختصاصات املناسبة كالطلب والبيولوجيا وعلم االجتماع وعلم النفس 

ميكن حتديد سلة من السلع واخلدمات وترتيبها حسبا ألمهيتها يف حفظ النفس .. واالقتصاد وعلوم الشريعة
  :ضرورية حلفظ النفس كما هو مبني فيما يليوميكن التعبري عن آلية حتديد وترتيب السلع واخلدمات ال

  .كلية حفظ النفس= ض ف
  .حفظ النفس موع األمة= ف
  .حفظ النفس بآحاد األمة وأفرادها= ف

  .ف+ ف = ض ف 
  
  
  
   



 ٢٣٤

أي أن السلع واخلدمات الضرورية حلفظ النفس تساوي جمموع السلع الالزمة حلفظ النفس موع األمة 
  .ت الالزمة حلفظ النفس موع األمة وآحادهاوأفرادها وجمموع اخلدما

  : احلاجات الضرورية حلفظ العقل-٣
حفظ العقل معناه توفري السلع واخلدمات الثقافية والتربوية واملعرفة لتنمية العقل وفتح جماالت التفكري 

لعة أو خدمة واإلبداع واالبتكار أمامه من جهة وحدة وتوفري اخلدمات اإلرشادية الضرورية ملكافحة كل س
حتجب العقل أو تعطله أو تنحرف به عن وظيفته احلقيقية، وكذا اخلدمات والسلع التحفزية الستقطاب 
الكفاءات واحلد من خروجها من دائرة األمة بتوفري احتياجاا، األمر الذي يؤدي إىل تزايد ذوي العقول 

  :كتاب التبصر بالتجارةالراجحات لدى األمة على مر الزمن وكما يقول اجلاحظ يف مقدمة 
  .)١()ما من شيء كثر إال رخص ما خال العقل فإنه كلما كثر غال: وقالت اهلند(

إذن فإن األمر يقتضي حتديد السلع واخلدمات اليت حتتاجها القطاعات املرتبطة حبفظ العقل قطاع التربية 
اصيني يف علوم التربية واالجتماع والتكوين وااالت املكملة هلما عن طريق مجيع آراء جمموعة من االختص

  .والنفس والشريعة واالقتصاد
  :وميكن ترتيب تلك األولويات الالزمة حلفظ العقل كما هو مبني فيما يلي

  .كلية حفظ العقل= ض ع 
  .حفظ العقل موع األمة= ع 
حفظ العقل آلحاد األمة = ع.  

                                     
  .١٣ ، ص ١٩٨٣ ، ٢جلاحظ كتاب التبصر بالتجارة ، دار الكتاب اجلديد ، بريوت ، ط ا)١(
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  .ع+ ع = ض ع 
  
  
  
  
  
  

حلفظ العقل تساوي السلع الضرورية حلفظ العقل موع األمة أي أن السلع واخلدمات الضرورية 
  .وأفرادها واخلدمات األساسية حلفظ العقل موع األمة وآحادها

  : احلاجات الضرورية حلفظ النسل-٤
منذ تكوينه نطفة إىل أن ) ذكر أو أنثى(حفظ النسل معناه توفري السلع واخلدمات الالزمة حلماية الولد 

كل سلعة غذائية أو عالجية لرعاية الطفولة وكذا اليت تسهل إجراءات التناسل والتكاثر يف دائرة يصري كبريا، ف
الشريعة، هذا من جهة وجود النسل، أما من جهة عدمه فتدخل يف هذا اال اخلدمات اإلرشادية املتعلقة مبنع 

فال من األمراض والعاهات قتل األوالد والترهيب من اإلجهاض، والسلع واخلدمات الصحية حلماية األط
  .البدنية والنفسية العقلية

  :وميكن ترتيب أولويات حفظ النسل كما يلي
  .كلية حفظ النسل= ض ل

  .حفظ النسل موع األمة= ل
  .حفظ النسل آلحاد األمة= لَ

  .لَ+ ل = ض ل

 



 ٢٣٦

  
  
  
  

مة حلفظ النسل أي أن السلع واخلدمات الضرورية حلفظ النسل تساوي جمموع السلع واخلدمات الالز
  .موع األمة وآحادها

  : احلاجات الضرورية حلفظ املال-٥
املقصود حبفظ املال هو صيانته من اهلدر والتبذير، فبالنسبة لألموال العامة باحملافظة على الثروات املتاحة 

اف واحلرائق والتلوث واملوارد املتوفرة لتمديد فترة االنتفاع ا وتقليل اهلدر الناتج عن عوامل التصحر واالجنر
فكل السلع واخلدمات اليت توجه هلذه األغراض تدخل يف صيانة . وغريها مما يقلل من منافع األموال العامة

أما حفظ وصيانة األموال الفردية فيكون عن طريق تنميتها واستخدامها استخداما . وحفظ األموال العامة
وعليه فكل السلع واخلدمات .  وظيفتها الفردية واالجتماعيةرشيدا لصيانتها وإعادة إنتاجها ألصحاا لتحقيق

اليت تدخل يف هذا اال تساهم يف حفظ األموال الفردية، وميكن ترتيب أولويات حفظ املال كما هو مبني 
  :فيما يلي

  .كلية حفظ املال= ض م 
  .حفظ املال موع األمة= م 
حفظ املال آلحاد األمة = م.  
  
  
  
  
  

 واخلدمات الضرورية حلفظ املال يساوي جمموع السلع واخلدمات الضرورية حلفظ املال أي أن السلع
  .موع األمة وأفرادها
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  : احلاجات الضرورية موع اتمع-٦
كن تبني جمموع ميبعد الترتيب السابق للحاجيات على مستوى الضروريات بالنسبة للكليات اخلمس 

  :ي فيما يليالضروريات الالزمة للمجتمع اإلسالم
  .جمموع الضروريات الالزمة للمجتمع اإلسالمي= ض 
  .ض ع+ ض م + ض ل + ض ف + ض د = ض 

  :وبالتعويض نصل إىل
  
  
  
  

فاحلاجات الضرورية األساسية من السلع واخلدمات باتمع اإلسالمي تساوي جمموع السلع واخلدمات 
  .الالزمة حلفظ الكليات اخلمس موع األمة وآحادها

التايل ميكن القول أن ض تساوي ذلك احلجم من املوارد املادية واحلاجات البشرية اليت جيب أن توجه وب
حنو االستخدام من أجل تغطية احلاجات األساسية من السلع واخلدمات اليت حتفظ الكليات اخلمس، وال جيب 

  .أن تقل عنه حىت ال حيدث اضطراب وارج تستحيل احلياة يف ظلهما
 ربنا أن حجم املوارد اتمعية هو ك فلكي تستقيم احلياة باتمع اإلسالمي جيب أن يكون ك وإذا اعت

  .ض، فبتحقق هذا الشرط ميكن تلبية الضروريات واالنتقال إىل احلاجيات≥

  



 ٢٣٨

  :احلاجيات: املبحث الثاين
ل أسباما وتيسر هي جمموعة السلع واخلدمات اليت ترفع احلرج وتدفع املشقة وتزي: مفهومها االقتصادي

فكل خدمة أو سلعة حتقق هذا الغرض على مر الزمن تدخل ضمن حاجيات . وتسهل احلياة الفردية واجلماعية
األمة اليت جيب أن توجه إليها اجلهود واإلمكانيات إلشباعها بعد استيفاء الضروريات وهي جارية يف الكليات 

  :س كما يلياخلمس السابق ذكرها وميكن ترتيبها على ذلك األسا
  . احلاجيات املتعلقة بكلية الدين-١
 . احلاجيات املتعلقة بكلية النفس-٢
 . احلاجيات املتعلقة بكلية العقل-٣
 . احلاجيات املتعلقة بكلية النسل والعرض-٤
 . احلاجيات املتعلقة بكلية املال-٥
  : احلاجيات املتعلقة بكلية الدين-١

رج وتدفع املشقة وتيسر وتسهل تأدية عبادات اإلسالم وشعائره، وتشمل السلع واخلدمات اليت ترفع احل
  .وتسهل العملية الدعوية لنشره وتعميمه والدفاع عنه ومحايته

  :ويتم ترتيبها وفقا لنفس طريقة الضروريات املتعلقة حبفظ الدين انطالقا من تقسيمها إىل
  .حاجيات كلية لعموم األمة متعلقة حبفظ الدين) أ

  .ئية ألفراد األمة متعلقة حبفظ الدينحاجيات جز) ب



 ٢٣٩

حيث يشمل كل قسم جمموعة متعددة من السلع واخلدمات مرتبة حسب أمهيتها يف رفع احلرج ودفع 
  :املشقة وجلب التيسري يف حياة األمة وأفرادها وميكن التعبري عنها بـ

  
  
  

  : احلاجيات املتعلقة بكلية النفس-٢
  .ترفع العسر وجتلب اليسر ليعيش اإلنسان كرميا وحييا عزيزاوهي جمموعة السلع واخلدمات اليت 

فيتم القضاء على كل نشاط إنتاجي أو خدمي ميكن أن حيدث املشقة املعتربة شرعا يف حياة اإلنسان، 
وباملقابل توجه اإلمكانيات املتاحة بعد استيفاء ضروريات النفس إلنتاج السلع وإجياد اخلدمات واملنافذ احلاجية 

  :ترفع املشقة يف حياة اإلنسان يف ااالت التالية على سبيل املثالاليت 
  . احلاجيات الغذائية-
 . احلاجيات السكنية-
 . احلاجيات الكسائية-
 . احلاجيات العالقية والصحية-
 ...إخل..  احلاجيات املتعلقة بالنقل واملواصالت-

  :وتنقسم إىل
  . حاجيات كلية متعلقة بالنفس موع األمة-
  . حاجيات جزئية متعلقة بالنفس ألفراد األمة-

 



 ٢٤٠

وحيتوي كل فرع جمموعة من السلع واخلدمات واملنافع مرتبة حسبا ألمهيتها يف دفع احلرج وجلب التيسري 
حيددها اخلرباء انطالقا من معايري علمية ونقلية وحسبا لظروف الزمان ومعطيات املكان، ويكن التعبري عنها 

  :كما يلي
  
  
  

  :اجيات املتعلقة بكلية العقل احل-٣
وهي جمموعة السلع واخلدمات اليت تزيل املشقة وجتلب السهولة واليسر يف جمال تنمية العقل وتنويره 
وحتريره باعتباره مناط التكليف وذلك مبنع كل سلعة ودفع كل خدمة تعطل العقل أو تفسده وتؤثره على 

الثقافية واملعرفية اليت تيسر جماالت العلم والبحث والتفكري وظيفته احلقيقة، وذلك بإجياد السلع واخلدمات 
واالجتهاد واستقطاب الكفاءات ورعايتها، وتوفري االحتياجات اليت ترفع املشقة يف حياا ملنع خروجها من 

  .دائرة األمة إىل غريها بتوفري شروط توطينها وإدماجها يف احلياة
  :وميكن تقسيم حاجيات كلية العقل إىل

  .حاجيات كلية العقل موع األمة) أ
  .حاجيات كلية العقل ألفراد األمة) ب

وحيتوي كل قسم جمموعة من السلع واخلدمات واملنافع مرتبة حسبا ألمهيتها يف دفع احلرج وجلب التيسري 
  :من أجل رعاية العقل ومحايته، وميكن التعبري عنها كما يلي
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  : احلاجيات املتعلقة بكلية النسل-٤
هي جمموعة السلع واخلدمات اليت تزيل املشقة واحلرج وحتقق اليسر والسهولة يف جمال محاية النسل و

ورعاية الطفولة وذلك بتوجيه اإلمكانيات املتاحة بعد استيفاء ضروريات حفظ النسل إىل هذه السلة من السلع 
هلدف اإلسالمي النبيل من بناء األسرة واخلدمات اليت ترفع املشقة املعتربة يف حياة األسرة والطفولة لتحقيق ا

  .وهو استمرار النوع اإلنساين استمرارا عزيزا كرميا
  :وميكن تقسيمها إىل

  .احلاجيات الكلية لعموم األمة املتعلقة بالنسل والعرض) أ
  .احلاجيات اجلزئية ألفراد األمة املتعلقة بالنسل والعرض) ب

تبة حسبا ألمهيتها ورفع احلرج ودفع املشقة يف جمال يتضمن كل قسم جمموعة من السلع واخلدمات مر
  :وميكن التعبري عن احلاجيات املتعلقة حبفظ النسل كما يلي. رعاية النسل

  
  
  
  

  : احلاجيات املتعلقة بكلية املال-٥
وهي جمموعة السلع واخلدمات اليت ترفع احلرج، وتزيل املشقة، وجتلب اليسر يف جمال استخدام أموال 

فاظ على خرياا ومحاية ثرواا، فيتم دفع السلع واخلدمات اليت حتدث املشقة واحلرج، العامة األمة واحل
واخلاصة يف جمال توظيف موارد األمة، ويف الوقت نفسه يتم العمل من أجل إجياد السلع واخلدمات اليت تيسر 

اع ا وصيانتها من اهلدر وتسهل عملية استخدام األموال وتنميتها واحلفاظ عليها ومتديد آجال االنتف
  ومنع خروجها بغري عوض إىل الدول األخرى وجتديدها وإعادة.. والضياع

 



 ٢٤٢

إنتاجها ليتحقق اليسر يف رواجها ودوراا وانتقاهلا وتداوهلا وثباا األمر الذي تعود منافعه العظمى على األفراد 
  .واتمع

  :وميكن تقسيمها إىل
  .مة املتعلقة باملالاحلاجيات الكلية لعموم األ) أ

  .احلاجيات اجلزئية ألفراد األمة املتعلقة باملال) ب
ويضم كل قسم سلة من السلع واخلدمات مرتبة حسبا ألمهيتها يف دفع احلرج ورفع املشقة وجلب اليسر 

  .وحتقيق السهولة بالنسبة لكلية املال
  :وميكن التعبري عن احلاجيات املتعلقة حبفظ املال كما يلي

  
  
  
  

  : التكميلية–احلاجيات التحسينية : املبحث الثالث
هي حمل السلع واخلدمات اليت جتمل حياة الناس وحتسنها حىت يصري اتمع : مفهومها االقتصادي

اإلسالمي جمتمع اجلمال واحلسن يف كافة جماالت حياته ليكون قدوة مرغوبة بني األمم لالقتداء به واتباعه 
راء ذلك وهو تعميم اخلري ونشر العدل وإحقاق احلق وانتشار األمن والسالم يف فيتحقق اهلدف األعظم من و

ربوع هذا العامل املمزق األوصال الذي كثر فيه الصراع والتناحر وازداد فيه االقتتال والتداحر، عامل أكته 
  .احلروب وشته الفنت ومزقته الكوارث

  :قسيمها إىلوهذه التحسينيات جارية يف الكليات اخلمس وميكن ت
  . املتعلقة بكلية الدين– التكميليات – التحسينيات -١
  . حتسينيات كلية النفس-٢
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  . حتسينيات كلية العقل-٣
 . حتسينيات كلية النسل والعرض-٤
 . حتسينيات كلية املال-٥

  : حتسينيات كلية الدين-١
لعباداته ) واتمع(ة اإلنسان وهي السلع واخلدمات اليت توفر أفضل الشروط وأحسن السبل يف جمال تأدي

وشعائره التعبدية ورسالته الدعوية، وحتسني وجتميل الوسائل واألساليب املختلفة لنشر اإلسالم والدفاع عنه 
بالوصول إىل أقصى درجات الكفاءة يف إنتاج هذه السلع وتوفري هذه اخلدمات اليت حتقق هذا اهلدف وميكن 

  :تقسيمها إىل
  .لدين املتعلقة بعموم األمةحتسينيات كلية ا) أ

  .حتسينيات كلية الدين املتعلقة بأفراد األمة) ب
حبيث حيتوي كل قسم على جمموعة من السلع واخلدمات ترتب حسبا ألمهيتها يف حتسني وجتميل شروط 

  :العبادة والدعوة لإلسالم والدفاع عنه وميكن التعبري عنها بـ
  
  
  
  : حتسينيات كلية النفس-٢

  : الطيبات والسلع واخلدمات اليت جتمل حياة اإلنسان وترتقي مبستوى معيشته وتشملوتشمل حمل
  . التحسينيات الغذائية-
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 . التحسينيات الكسائية-
 . التحسينيات السكنية-
 . حتسينيات النقل واملواصالت-
 . التحسينيات الصحية والعالجية-

  :وميكن تقسيمها إىل
  .بعموم األمةحتسينيات كلية النفس املتعلقة ) أ

  .حتسينيات كلية النفس املتعلقة أفراد األمة) ب
ويشمل كل قسم أنواعا من السلع واخلدمات اليت جتمل حياة الناس وترتبها حسبا ألمهيتها يف حتقيق ذلك 

  .اهلدف ويتم توجيه املوارد لتلبيتها بعد استيفاء الضروريات واحلاجيات والتحسينيات املكملة هلا ونعرب عنها
  
  
  
  

  : حتسينيات كلية العقل-٣
  :وهي جممل السلع واخلدمات اليت حتدث التجميل والتحسني يف جمال تنمية العقل وحتريره وتنويره وتشمل

  . التحسينيات املتعلقة بالسلع واخلدمات الثقافية-
 . التحسينيات املتعلقة بوسائل البحث وطرقه-
 .سموعة واملرئية التحسينيات املتعلقة باملكتبات املقروءة وامل-
  . التحسينيات املتعلقة باستقطاب اخلربات وتوطني الكفاءات-
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 . التحسينيات املتعلقة باملؤسسات التعليمية والتربوية على كافة املستويات العلمية-
 .إخل

  :وميكن تقسيمها بالنظر إىل صاحبها إىل
  .حتسينيات العقل املتعلقة بعموم األمة) أ

  .تعلقة بآحاد األمةحتسينيات العقل امل) ب
إذا يشمل كل قسم أنواعا من السلع واخلدمات التكميلية الالزمة لتنمية العقل ورعايته واالهتمام به ونعرب 

  :عنها بـ
  
  
  
  

  : حتسينيات النسل-٤
هي جمموع السلع واخلدمات اليت جتمل وحتسن حياة األطفال واألسر بدءا من املأكل واملشرب وامللبس 

  .ية الدائمة املستمرة لتكوين األجيال القادرة على محل رسالة اإلسالم اخلالدةوالعالج والرعا
  : وميكن تقسيمها إىل

  .حتسينيات النسل املتعلقة بعموم األمة) أ
  .حتسينيات النسل املتعلقة بآحاد األمة) ب

ال وحتسينها ويضم كل قسم جمموعة من السلع واخلدمات يتم ترتيبها حسبا ألمهيتها يف جتميل حياة األطف
  :ونعرب عنها بـ
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  : التحسينيات املتعلقة بكلية املال-٥

وتشمل جمموعة السلع واخلدمات اليت حتسن عملية استخدام األموال وصيانتها واحلفاظ عليها، والبحث 
ة يف عنها وكذا السلع واخلدمات اليت حتسن وجتمل األموال العامة لألمة ومصادرها املختلفة الظاهرة والباطن

وصوال إىل أقصى كفاءة يف االستمتاع بالنعم وختصيص كل نعمة .. املدن والقرى واجلبال واألار والشواطئ
  .ملا خلقت ألجله وتقليل اهلدر والتبذير

  :وميكن تقسيمها كما يلي
  .حتسينيات املال املتعلقة بعموم األمة) أ

  .حتسينيات املال املتعلقة بآحاد األمة) ب
سم جمموعة من السلع واخلدمات مرتبة حسبا ألمهيتها، وتوجه املوارد لتلبيتها واتساعها حبيث يضم كل ق

  .بعد تلبية ضروريا األمة وحاجياا
  :وميكن التعبري عنها بـ

  
  
  

تبني من االستعراض السابق لنظام احلاجات يف االقتصاد اإلسالمي الذي يرتكز على فكرة مقاصد الشريعة 
احلاجيات وجيب أن تلىب أوال قبل أن توجه إىل احلاجيات إال إذا كانت مكملة هلا أن الضروريات أهم من 

وارتبطت ببعض السلع الضرورية واخلدمات، وإن احلاجيات أهم من التحسينيات وجيب أن تلىب قبل توجيه
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خر مرتبة يف املوارد إلشباع بعض التحسينيات ما عدا املرتبطة بالضروريات واحلاجيات، وتأيت التحسينيات يف آ
وهذه جمرد إشارة لكيفية ترتيب . ٤سلم األولويات يف اتمع اإلسالمي كما هو مبني يف الشكل رقم 

احلاجيات، وفقا ملقاصد اإلسالم مع العلم أن حتديد هذه األولويات بالنسبة لكل كلية من الكليات، وحسبا 
وك لفريق حبث من أهل العلم واالختصاص  متر–لكل مستوى من املستوى بالنسبة موع األمة وأفرادها 

واملعرفة اإلسالمية يف عدد من التخصصات كالعلوم االجتماعية واالقتصادية والنفسية تتحكم فيها عدة 
درجة تطور اتمع واملستوى التنموي الذي بلغه وحجم موارده، وظروفه الداخلية : اعتبارات أخرى منها

وصا إذا عرفنا أن هناك اضطرابا كبريا يف حتديد احلاجات يف العامل واملعطيات اخلارجية وانعكاساا خص
  .اإلسالمي كما سنبينه يف الفقرة الالحقة

  ٤الشكل رقم 
  احلاجات حسب أمهيتها يف اتمع اإلسالمي
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  احملور الرابع
   ترتيب احلاجات تبعا ملقاصد الشريعة اإلسالميةستراتيجيةالكفاءة االقتصادية إل

  :الوضع الراهن لتوفري احلاجات يف العامل اإلسالمي: لاملبحث األو
إن العامل اإلسالمي يعيش يف ظل مناهج تنموية مستوردة عملت على تعميق ظاهرة التخلف والتنمية 
املعوجة، وكرست ظاهرة التبعية، والذي يتأمل برامج التنمية وخططها يالحظ أن هناك اضطرابا خطريا يف 

سالمي، ذلك أا حددت على أساس هدف اللحوق بالغرب كنموذج أمثل للتنمية حتديد حاجات اتمع اإل
أو بالنسبة للبلدان اليت تأثرت . سوء بالنسبة للبلدان اليت تأثرت سياستها وبراجمها بالنموذج الغريب الرأمسايل

ات تكلفة اقتصادية بالتجربة الغربية االشتراكية، األمر الذي انعكس سلبيا على التنمية بوقوع أخطاء جسيمة ذ
واجتماعية وحضارية كبرية ملا ترتب عليها من هدر للموارد وتبذير للطاقات وتضييع للجهود ومسخ حلق 

  .الشعوب يف التحرر واالنعتاق وحقها يف التجديد واإلبداع
ادية ففي ظل هذا االبتهار بالغرب واملبالغة يف حماكاته واتباع خطواته بدأ التركيز على بعض اجلوانب امل

فقد «: لعملية التنمية وأمهلت جوانب أخرى ومهشت اجلوانب غري املادية، فكما يقول الدكتور حامد عمار
أمهلت املقومات احلضارية والثقافية والروحية للمجتمعات املتخلفة واعترب بعض هذه املقومات عوائق للتنمية 

 لتحديد احلاجات ساعدت على اخللط بني  وإن هذه النظرة للتنمية وما ترتب عليها من سياسات»احلديثة
الثمرات املادية للتجربة الغربية وما يرتبط ا من تكنولوجيا وإنتاج مادي متزايد واستهالك وبني احلضارة 
ومقوماا األساسية كعملية تنموية شاملة ختتلف عن التقليد واحملاكاة فنشأ يف ظل التجربة جيل التخلف 

شر بكل ما حيدث يف اتمعات الغربية وينعكس ذلك يف منط تفكريه وملبسه ومأكله والتبعية، يتأثر بشكل مبا
وأسلوب حياته، فقد هوايته، وقدرته على القيام بوظيفته املوكولة إليه يف اتمع، ويتجلى ذلك واضحا يف 

  اخنفاض وضعف مردودية ورداءة منتجاته



 ٢٤٩

 مثيالا يف البلدان نات اليت تتمتع ا واليت ال تقل عوإفالس معظم املؤسسات املوكولة إليه رغم اإلمكاني
املتقدمة وتزايدت نشاطات ب الفائض االقتصادي بال بذل جهد أو تقدمي عمل من قبل فئة كبرية يف اتمع 
بدءا من معظم مسؤويل املؤسسات وبعض عماهلا والقطاع اخلاص الطفيلي الذي وجد املناخ االقتصادي املتعفن 

اعده على منوه واالستواء على سوقه، حيث برز مساسرة خواص تدربوا على ب الفائض االقتصادي الذي يس
يف قطاعات حيوية كالبناء والتجارة واخلدمات والصناعات اخلفيفة وبعض الزراعات، دون ضابط موضوعي أو 

  .شعور ذايت باملسؤولية اتمعية
 ترجع إىل إمهال األولويات األساسية للعملية التنموية اليت إن هذه الصورة التنموية اليت وصلت إليها األمة

تبين إنسان احلضارة صاحب اإلرادة القوية والعزمية الصلبة واهلمة العالية، املتسلح بالعقيدة السليمة والعبادة 
  .الصحيحة واألخالق الفاضلة

ااالت التفاخرية فحدث العكس يف ظل ذلك االضطراب يف حتديد األولويات حيث مت التركيز على 
وامليادين املظهرية ذات األغراض اآللية على حساب األهداف املستقبلية، فنالحظ مئات املاليني اليت تنفق 
لتزيني املدن وجتميلها باحلدائق الوارفة الظالل ذات املياه الفوارة، يف الوقت نفسه مل جماالت الغذاء األساسي 

تقام املركبات السياحية العظمى ومش املشاريع الزراعية . ه الصحية ملواطنيهالألمة والدواء العالجي هلا وامليا
والصناعية املهمة، تقام امعات الرياضية العظمى يف الوقت الذي تفتك األمراض الفكرية الوافدة والنفسية 

  .املتوطنة مبئات اآلالف بل باملاليني من الرجال والنساء واألطفال
 آالف احلفالت يف مئات املناسبات ويضن ا على قطاعات حيوية مثل التربية توجه األموال إلقامة

  .والتكوين والتعليم
تصرف املاليني سنويا من أجل استرياد األسلحة الفكرية املهلكة للهوية احلضارية والشخصية الذاتية 

كل شيء يف . سياب والتجزئةواملنشئ ألجيال مائعة ذات أذواق منحطة وقابلية كبرية لالستعمار والتبعية واالن
  ظل حاجات احملاكاة ارتفعت
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  .ظل استبداد قاتل وتسلط مهلك  ما عدا اإلنسان فسدت أخالقه واحنطت قيمته ومسخت شخصيته يفهقيمت
ومن هنا وباعتبار هذا األمر ضرورة موضوعية وفريضة شرعية وجب على هذه األمة أن تعود إىل منابعها 

مل طريقها ومسالك رشدها ومبادئ تنميتها، بالعودة والرجوع إىل االلتزام باإلسالم األصلية لتستمد منها معا
  .عقيدة وعبادة وأخالقا ومعامالت، وبالتايل األخذ باملنهج التنموي اإلسالمي وأولوياته

  :ستراتيجية ترتيب احلاجات تبعا ملقاصد الشريعةالكفاءة االقتصادية إل: املبحث الثاين
ختصار لألمهية الكربى والفعالية املتوقعة لإلجراءات التنموية اليت ترتكز على ترتيب أريد أن أتعرض با

احلاجات تبعا ملقاصد الشريعة وذلك بالتعويض لكل من الكليات اخلمس وما ينعكس على حفظها من آثار 
عملية ليست عملية بأا «: إجيابية، أساسية النطالق التنمية احلضارية الشاملة اليت يقول عنها أحد الباحثني

اقتصادية تكنولوجية وإمنا هي قبل كل هذا عملية بناء حضاري تؤكد فيه اتمعات شخصيتها وتطور مقومات 
  .)١(»هويتها اإلنسانية

  : حفظ الدين-١
إن الكتابات التنموية لفترة اخلمسينيات والستينيات ركزت على بعض العوامل املادية كعوامل أساسية 

مثل رؤوس األموال واألسواق وأمهل دور اإلنسان ومهشت املقومات اليت حترك اإلنسان، وبعد لتحقيق التنمية 
إخفاق جهود التنمية املبنية على هذه النظرة يف العقود األخرية، أعيد االعتبار لبعض العوامل غري املادية ودورها 

  بيات عظيمةالفعال يف العملية التنموية، ومنها عامل الدين الذي حبفظه تتحقق إجيا

                                     
  .٣٩٨ حامد عمار ، مرجع سابق ، ص )١(
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بانتشار القيم اليت ) يف غياب الدين انتشرت صور املشاركة السلبية(كاملشاركة اإلجيابية يف العملية التنموية 
حترك اجلهد اإلنساين الستعمار هذه األرض واستغالل خريات اهللا يف الكون واستخدام مسخراته استخداما 

  .رشيدا واالنسجام معها
 يف تنمية اجلوانب الذاتية الالزمة للتطور املنسجم، ولقد أثبتت التجربة وللنواحي الروحية دور عظيم

التارخيية أن اتمعات اليت أمهلت فيها النواحي الروحية ومهشت جهود املهتمني ا قد خسرت فرصا وضيعت 
 بدأت الصيحات بدائل تكلفتها منخفضة باملقارنة مع التكلفة احلضارية الباهظة يف ظل املناهج احلالية، ومن هنا

تتعاىل يف اتمعات احمليطة بنا من أجل إعادة االعتبار للجوانب الروحية واخللقية كضوابط مساعدة وحدود 
إنين لست ( )١(أوريوليو بوسي: يقول. هادية لعملية التقدم رغم أن املنادين ا هم مالحدة يف بعض األحيان

نسان، وهلذا انقطعنا عن القيم اخللقية والروحية الالمادية لكي مؤمنا ولكنين أعتقد أن العامل الروحي أساس لإل
نسري خلف آهلة الرفاه املادي وأعتقد أن الناس بدءوا يتحققون من أننا ضحينا أكثر مما ينبغي يف سبيل هذا 

: (..  ويقول م س غورباتشيف عن االحنراف األخالقي واأليديولوجي عندهم)٢()الغرض وهذا الرفاه املادي
 األسف الشديد فإن األمر ال يتوقف عند هذا احلد فقد سجل ظهور احنراف متزايد يف القيم األيديولوجية ومع

  .)٣( )واألخالقية لشعبنا
وانطالقا من املنظور اإلسالمي فإن علم االقتصاد اإلسالمي يدخل العوامل الروحية والعقائدية واألخالقية 

موضوع التنمية، فإن فصل األخالق والدين عن النشاط االقتصادي يف عملية التحليل والدراسة عندما يتناول 
أثناء دراسته يغري من الفروض األساسية للمدرسة االقتصادية الغربية ولكن هذا ليس فرضا مقدسا نسلم به 
ويتساءل الدكتور عادل حسني مستغربا عن تسليم البعض ذه الفروض املرتبطة بالتحليل االقتصادي الوضعي 

  فهل إذا اتسع اهلدف لضوابط أخالقية ودينية إىل (:قائال

                                     
  . الرئيس املؤسس لنادي روما االقتصادي ورئيس لعدد من املؤسسات والشركات الكربى يف إيطاليا)١(
  .٢٩ ، ص ١٩٧٥ الثقافة ، دمشق ،  روبري اليت ، حنو مناء آخر، ترمجة إحسان سركيس ، وزارة)٢(
  .١٦= م غورباتشيف ، مرجع سابق ، ص .  س)٣(
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جانب املنفعة املادية ال يكون االقتصاد علما؟ إن القيود الدينية واألخالقية تؤثر بالضرورة يف آليات النشاط 
االقتصادي، ولكن هذا ال يعين أنه يتعذر اتباع آليات مناسبة يف إطار اهلدف احلديث أي إبداع مدرسة 

  .)١( ..)لف عن املدرسة الغربية مل الاقتصادية ختت
وملا كانت عملية التنمية يقوم ا اإلنسان وتستدعي مشاركة شعبية للنهوض باتمع ونقض أركان 

يف حني تتطلب : ( يوسف صايغ. التخلف وأنه ال ميكن تصور تنمية بدون مشاركة شعبية واسعة كما يقول د
  .)٢( )كة شعبية واسعة وكبريةمسرية التنمية السليمة االجتاه حنو مشار

واملشاركة الشعبية احلقيقية اإلجيابية هي التعبري املوضوعي عن اإلرادة احلضارية اليت هي أساس التغيري 
عامل الكميات وعامل األرقام ال يأيت إال يف املرتبة الثانية أي بعد أن تنبعث فيه : (اإلجيايب يقول مالك بن نيب
 وحفظ الدين الذي يتجلى يف حفظ عقائد الناس وعبادام وأخالقهم هو )٣( ) واحلياةاإلرادة احلضارية واحلركة

  .العامل احلاسم يف تنمية اإلرادة احلضارية الالزمة لالنطالق يف عملية التنمية احلضارية الشاملة
ق الفاضلة وتظهر أمهية الدين من خالل اآلثار اليت حتدثها العقائد الصحيحة والعبادات املستقيمة واألخال

  .يف حياة األمم والشعوب وفيما يلي حملة موجزة عن تلك اآلثار

                                     
 وما ١٨ ، ص ١٩٨٤ ، ١ عادل حسني ، املقدمة ، عادل حسني وآخرون ، التنمية العربية ، الواقع الراهن واملستقبل ، ط)١(

  .بعدها
 ، ص ١٩٨٤ ، ١عربية الواقع الراهن واملستقبل ، ط يف التنمية ال» التنمية العربية ، املثلث احلرج «يوسف صايغ ، .  د)٢(

١٠٥.  
  .٧٣ مالك بن نيب، املسلم يف عامل االقتصاد دار الشروق ص )٣(
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  :آثار العقيدة الصحيحة) أ
العقائد الصحيحة والتصورات السليمة للقضايا الكربى يف هذا الوجود هي أساس احلضارة اإلنسانية 

ة لإلنسان وتترمجها يف صورة سلوك املتوازنة ملا ينتج عنها من قيم عملية ودوافع إجيابية تكون اإلرادة احلضاري
  :عملي رشيد ومن أهم القيم اإلجيابية الناجتة عن عقيدة اإلميان باهللا، عقيدة التوحيد اخلالص ما يلي

  . قيمة العمل النافع وبذل اجلهد اخلالص واملشاركة الفعالة-
 . قيمة الوقت وضرورة استغالله واحلذر من تضييعه-
 .جام معه واحملافظة عليه قيمة الكون وضرورة االنس-
  .قيمة العمل واملعرفة والطرق املوصلة إليهما من حبث وتفكري -
 .قيمة التكافل والتعامل على الرب والتقوى -
  .قيمة املصلحة اإلسالمية العامة وتقدميها على غريها -
 .قيمة اإلنسان وسائر املخلوقات يف هذا الكون -
 .فة وعمل قيمة املراقبة الذاتية وقيام اإلنسان بوظي-
 . قيمة الشعور باملسؤولية عن األعمال والتصرفات-
 . قيمة التميز واالستقالل واستهجان التقليد املمقوت-

وغريها من القيم اإلجيابية اليت تؤثر تأثريا مباشرا على اإلنسان فتجعله عضوا نافعا وعنصرا فعاال وإنسانا 
ري ما بنفسه وتغيري ما حوله وصوال إىل مستوى صاحلا ملا يبذله من جهد وعمل دائمني متواصلني لتغي

  .التحسينيات موع األمة اإلسالمية وأفرادها
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  :آثار العبادة الصحيحة) ب
العبادة اسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه ويف مقدمتها الصالة والصوم واحلج، فترسيخ العبادات 

ليا يف واقعه هلا انعكاسات إجيابية عظيمة على الواقع الصحيحة يف نفسية الفرد يف اتمع اإلسالمي وبروزها عم
  :ومن هذه القيم اإلجيابية اليت ترسخها العبادة الصحيحة. االقتصادي خصوصا

  . قيمة االلتزام باحلالل واالبتعاد عن احلرام-
  .قيمة اإلنفاق الرشيد-
 . قيمة معرفة وظيفة املال ودوره-
 . قيمة املساواة بني الناس-
 .مر باملعروف والنهي عن املنكر قيمة األ-
 . قيمة اخلوف من اهللا ومراقبته-
 . قيمة عمر اإلنسان وحياته-
 . قيمة التقوى إخل-

فانتشار هذه القيم اإلجيابية العملية وغريها تساهم بصورة فعالة يف زيادة كفاءة اإلنسان وترشيد تطور 
  .البشرية
  :آثار األخالق الفاضلة) ج

ق على أا قيم معيارية وتصورات طوباوية وسلوكات مثالية ال دخل هلا يف النشاط كان ينظر إىل األخال
االقتصادي ووضعت يف قائمة املؤثرات السلبية على النواحي االقتصادية، ولكن بعد عشرات السنني من 

خلف بدأت الدعوة إىل الشرود يف ظل هذه الفلسفة املادية يف العامل املتقدم وعند الفئات املتأثرة به يف العامل املت
إعادة
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االعتبار للنواحي األخالقية واجلوانب الروحية عند وضع املناهج االقتصادية ودراسة األنشطة االقتصادية 
  .والقوانني اليت حتكمها

ولقد جاء اإلسالم من أجل ترسيخ القيم الفاضلة ونشر املثل السامية يف العامل لريتقي اإلنسان حنو إنسانيته 
إمنا بعثت ألمتم مكارم :  يقولريته عن حيوانيته وبروحانيته عن ماديته وقد كان الرسول ويسمو ببش
  : فانتشار اإلسالم ومبادئه وعقائده يعمم الفضائل األخالقية وقيمها اإلجيابية يف اتمع ومنها األخالق

   قيمة الصرب-      قيمة اإلحسان-     قيمة الصدق-
   قيمة العدل-      ء قيمة الوفا-     قيمة اإلتقان-

. قيمة احلسبة، قيمة املراقبة الذاتية، قيمة التعاون والتطوع، قيمة االستقامة، قيمة اإليثار، قيمة العمل
إن املعارك االقتصادية عندما تدور رحاها فهي تدور حول : (وصدق العالمة مالك بن نيب رمحه اهللا إذ يقول
  .)١( ) حول القيم الثقافيةقطب القيم األخالقية وإن وسعنا املصطلح قلنا

وعندما نتكلم عن القيم وانعكاساا اإلجيابية وعوائدها االقتصادية فإننا ال ننطلق من عاطفة ونظرية مثالية 
كما يتبادر لكثري من دعاة التغريب إمنا ننطلق من نظرة موضوعية باالستناد إىل حقائق علمية تأكدت يف الواقع 

ليت وصلت إىل قمة احلضارة، وإن توفري شروط عودا إىل االلتزام بدينها كفيلة ببناء التارخيي لألمة اإلسالمية ا
اإلسالمي أجدر من حتقق له ولإلنسانية التجربة اليت (حضارة جديدة متفردة مبنية على العلم واإلميان، فاتمع 

رطت فيها الرأمسالية، كما ينجو من تعيد إىل عامل االقتصاد أخالقيته ويتالىف بذلك االحنرافات اإلباحية اليت تو
  .)٢(ورطة املاركسية املادية اليت سلبت اإلنسان ما مييزه عن اآلالت واألشياء

                                     
  .٧٥ مالك بن نيب ، املسلم يف عامل االقتصاد ، دار الشروق ، ص )١(
  .١٠٠=  نفس املصدر ، ص)٢(
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  .٥وميكن التعبري عن أمهية الدين يف العملية التنموية يف الشكل رقم 
  ٥الشكل رقم 

  
  

  
  
  
  
  
  

  حفظ الدين
 

  :من جانب الوجود
توفري السلع واخلدمات املادية 

والروحية لنشر الدين وتعميمه وتطبيقه 
  لدى جمموع األمة وآحادها

 

  :من جانب العدم
وسائل منع تشويه العقائد واألخالق ومتييع 

  .السلوك اإلنساين
  .توفري وسائل الدفاع عن اإلسالم

حة
صحي

ة ال
قيد

الع
  

ا 
يمة

لسل
دة ا

لعبا
  

  القيم العملية اإلجيابية
 

حضارة –تنمية شاملة متوازية 
 إسالمية

استخدام وتوظيف املوارد واإلمكانيات 
  املتاحة استخداما رشيدا

السلوك اإلجيايب والعمل احلضاري 
  الفردي واجلماعي

 

عية اإلرادة احلضارية الفردية واجلما
  لتحقيق التنمية

 

ضلة
الفا

ق 
خال

األ
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  :حفظ الدين
ديد إىل أمهية عامل الدين يف تكوين القيم العملية اإلجيابية لألجيال وتشكيل ولقد تفطن االستعمار اجل

اإلرادة اإلحضارية لتحقيق التنمية مترمجة يف صورة سلوك إجيايب وعمل حضاري متواصل تستغرق فيه كافة 
وازع الديين يف إمكانيات اتمع لتحقيق التنمية الشاملة املتوازنة فعمل على كافة املستويات من أجل إضعاف ال

  :نفوس املسلمني مستعمال القنوات التالية
  . قنوات التربية والتعليم عن طريق صياغة برامج متيع شخصية اإلنسان املسلم-
 قنوات اإلعالم املرئي واملسموع واملكتوب وما يرافقه من أفالم تروج عن طريق التلفزة والسينما -

 .والفيديو
 .مي وما يرافقه من استقطاب قنوات اجلذب السياحي والتعلي-
 . قنوات اهلجرة-

 عبارة عن سهام موجهة إلضعاف عقيدة املسلم واحلد من آثارها –عملت ومازالت  -فهذه وغريها 
اإلجيابية وحتويلها إىل تصورات ميتة ال أثر هلا يف حياة الناس، وكذا إفساد عبادات الناس بكافة املغريات 

فتكونت أجيال مائعة مميعة مسلمة إسالما جغرافيا وراثيا .. ق الدين وشعائرهووسائل اإلبعاد والتجهيل حبقائ
وضعفت األخالق لدرجة أصبحت األخالقيات الذميمة السلبية دليال على التحضر والتقدم واألخالقيات 

  .اإلميانية دليال على التخلف
  : حفظ النفس-٢

اقع العملي ترمجة صحيحة يف ظل النظم إن حفظ النفس غاية كل نظام وهدفه، ولكن مل تترجم يف الو
الوضعية وذلك لتزايد اهلدر العظيم للموارد البشرية والتبذير الرهيب هلذه الطاقات، وال ختفى على ذوي العقول 

  األمهية املعتربة حلفظ النفوس يف اتمع وما ينعكس عنها يف اال االجتماعي واالقتصادي والثقايف ذلك أن
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سالم وإزالة الظلم واإلجرام يكون املناخ احلضاري األساسي للسعي والعمل واحلركة والبذل توفري األمن وال
  .والعطاء واإلبداع

فيتحتم القضاء على ما يتلف النفوس كلها أو بعض أجزائها مثل األمراض الفتاكة واألوبئة وااعات 
 وانعكاساا على النفس البشرية فإن وسوء التغذية واحلروب والفنت واالستعماالت اخلطرية ملوارد الطبيعة

انتشار هذه اآلفات اليت در النفس تنعكس يف اال االقتصادي يف صورة تعطل كلي أو جزئي لطاقات الفرد، 
ولقد جاء اإلسالم من . فيحرم اتمع من نتيجة عمله ومقدار مسامهته وتلك هي التكلفة اليت يتحملها اتمع

  .مي للحياة والقضاء على الوسائل املفضية إىل هتكهاأجل توفري املناخ الكر
  : قال تعاىل                           

         *تمع  والشك أن القضاء على األسباب اليت ختل حبفظ النفوس يف ا
ستعود منافعها على األمة بزيادة اإلنتاجية القومية لزيادة األعمال واجلهود املبذولة واالستفادة من الفرصة 

ستعود منافعها (البديلة وهي عدم هدر موارد األمة يف ااالت الناجتة باألصل عن عدم حفظ النفوس يف اتمع 
مثل املوارد املوجهة للسلع ) األمة بزيادة األعمال واجلهود املبذولة واالستفادة من الفرضية البديلةعلى 

  . واملوارد املوجهة لعالج أمراض تناول السلع واخلدمات الضارة، وأمراض سوء التغذية–واملنتجات الضارة 
حتفظ النفوس تنعكس عليها آثارا فتوجيه هذه املوارد إلنتاج السلع واخلدمات اليت تليب احلاجات اليت 

الذي يبني كيف أن حفظ النفوس أساس اتمع السليم الذي ) ٦رقم (إجيابية كبرية ميكن توضيحها يف الشكل 
يوفر املناخ الضروري للعمل فتزداد اجلهود الفعالة، وترتفع اإلنتاجية احلضارية، ويصل اتمع إىل أقصى 

  . وخباصة البشريةدرجات االستخدام للموارد املتاحة

                                     
 .٧٠: اإلسراء *
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  ٦رقم الشكل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

كفاءة قصوى يف استخدام املوارد 
  املتاحة وخاصة البشرية 

 

حفظ النفس من جانب 
 منع االعتداء على –العدم 

 .حياة الناس وأنفسهم

  حفظ النفس من جانب الوجود 
 توفري الوسائل املادية واملعنوية –

حلماية النفس من سلع وخدمات 
  ...وأمن وحرية وكرامة

 

املناخ املادي واملعنوي حلفظ نفس 
  اإلنسان وصون كرامته 

 

  ظ النفسحف
 

  اتمع السليم
 

  اجلهد الفعال
 

املناخ املالئم للسعي والبذل 
  واحلركة

 

  تزايد اإلنتاجية القومية
 



 ٢٦٠

  : حفظ العقل-٣
اإلسالم دين العقل والعلم ولذلك كان ثاين كلمة تتكرر يف القرآن الكرمي هي كلمة املعرفة ومرادفاا 

  .كالتدبر والتفكر والنظر والتأمل والتعقل
تها الكربى إذ يترتب على ازدياد ذوي العقول الراجحات يف وتعترب كلية العقل من أعظم الكليات ألمهي

ومن احلكم اجلليلة يف تبني أمهية رعاية العقل احلكمة . اتمع تزايد اإلمكانيات املعرفية للنهوض احلضاري
  .)١( )ما من شيء كثر إال رخص ما خال العقل فإنه كلما كثر غال: (التالية

ت واخلربات الالزمة لتغطية األنشطة والفروع بالقطاعات املختلفة فكلما كثرت العقول تزايدت الكفاءا
لألمة فتقوم بفروض الكفاية وتتزايد إمكانية ختفيض التبعية الفكرية والتكنولوجية وتستفيد األمة من تكلفة 
 الفرضية البديلة حيث ستتجه األموال واملوارد اليت كانت ستوجه للحصول على الكفاءات وما يرتبط ا من
مساعدات علمية ومعرفية وللحصول على التكنولوجيا وتكاليف اخلربات والكفاءات اليت تدربت يف اخلارج 
هلذا الغرض والتكاليف السلبية الناجتة عن هجرة العقول وخروج الكفاءات وميكن إبراز آثارها اإلجيابية يف 

ية حفظ العقل يف األمة، وذلك بتوفري حيث تظهر كفاءة رعاية أولو) ٧الشكل رقم (اتمع وكما هو مبني يف 
وتوفري احلرية وجانب منع تعطيل .. باملناخ العلمي واملعريف من جانب تنمية العقل بالتربية واإلعداد والتكوين

العقل عن تأدية وظيفته التدبر والتأمل والتفكري واإلبداع وكذا استقطاب الكفاءات وتوفري شروط توطينها 
مة اإلطار وربط املكافأة باجلهد، وهذا املناخ يؤدي إىل تزايد ذوي العقول واخلربات وتوظيفها وذلك برفع قي

والكفاءات الالزمة للنهوض احلضاري وكلما تزايدت تلك القدرات املعرفية تزايدت نسبة تغطية الضروريات 
اا باالعتماد على واحلاجيات يف كافة الفروع واألنشطة املرتبطة ا، وتزايدت قدرة األمة على استغالل خري

  نفسها وتشكل جيل االستقالل احلضاري الذي

                                     
  .١٣ ، ص١٩٨٣ ، ٢ديد ، بريوت ، ط اجلاحظ ، التبصر بالتجارة ، دار الكتاب اجل)١(



 ٢٦١

  ٧شكل رقم           
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

ظهور جيل االنتماء احلضاري 
  التميز اإلسالميو

 

كفاءة قصوى يف استغالل املوارد 
 املتاحة

تزايد ذوي العقول والكفاءات 
واخلربات الالزمة لعملية 

  النهوض احلضاري 
 

  كفاءاتالتغطية حاجة األمة من 
 

ختفيض التبعية العلمية وحتقيق 
  االستقالل الفكري

 

  ختفيض التبعية االقتصادية
 

القضاء على التبعية االجتماعية 
  وصوال إىل منط إسالمي للحياة

 

ري
ضا

ل ح
قال

است
  

 

 حفظ العقل من جانب العدم  -
اليت تؤدي إىل منع كل السلع واخلدمات  -

 .اختالل العقل وتعطيله عن تأدية وظيفته
احلد من السياسات اليت تؤدي إىل  -

 .ميش الكفاءات وهجرا

 

  حفظ العقل من جانب الوجود 
   التربية-
  التكوين  -
 اإلعداد -
 توفري احلرية  -
 توفري مناخ توطني الكفاءات -
 

املناخ العلمي املعريف 
والوسائل الثقافية حلفظ 

 العقل

  حفظ العقل
 



 ٢٦٢

يتميز باالنتماء ألمته ويتصف بالشخصية اإلسالمية، األمر الذي يؤدي إىل ختفيض درجات التبعيات الفكرية 
 جبميع أشكاهلا والتبعية االجتماعية وتقليد منط احلياة العربية، وبالتايل تصل األمة إىل والعلمية والتبعية االقتصادية

  .االستقالل احلضاري والتميز اإلسالمي
  : حفظ النسل-٤

إن حياة البشرية متوقفة على حفظ النسل ورعاية األجيال وتوفري أساسيات حياا والقيام بواجبات 
  .هاتكوينها ومتطلبات إعدادها وتنشئت

والذي يتأمل حال البشرية اليوم يف ظل اضطراب معايري حتديد احلاجات ذات األولوية جيد أن معظم 
الدول تتخذ من السياسات واإلجراءات العملية اليت تؤدي إىل احلد من تزايد النسل ومنو الذرية حبجة عدم 

م اإلنسان أخاه اإلنسان من نعمة كفاية احلاجات املعيشية يف كوكبنا، فبدافع من هاجس اخلوف من الفقر حر
الوجود بطرق وأشكال متعددة أشنعها وسيلة اإلجهاض الذي يتزايد بشكل مفجع حيث وصل يف العامل 

 مليون حالة سنويا، ويف العامل املتخلف يظهر هدر كلية النسل يف عدم االعتناء ٣٠٠املتقدم إىل أكثر من 
فنجد . ء التغذية وانتشار األمراض الكثرية اليت لك املاليني سنوياباألجيال الناشئة نتيجة للفقر وااعة وسو

 مليون ٢٥ مليون طفل ميوتون سنويا بعد الوالدة مباشرة بسبب نقص الرعاية الصحية والعناية الطبية و ١١
 وميوت طفل واحد )١( مليون طفل ال حيصلون على فرصة التعليم١٢٠طفل ميوتون بسبب األمراض املائية و 

 بسبب اجلوع ٨٠٥ طفال من بني كل ١٧ بني طفلني قبل أن يصل إىل سن اخلامسة ويف إفريقيا ميوت من
 واألرقام كثرية وتظهر واقعا مزريا بسبب عدم توفري السلع واخلدمات )٢(ونقص التغذية قبل بلوغهم عاما واحدا

  ارساتاليت ترعى هذه الكلية وتقع متطلبات منوها واستمرارها، هذا فضال عن املم

                                     
عبد اخلالق عبد اهللا ، العامل املعاصر ، والصراعات  الدولية ، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ، الكويت ، .  د)١(

  .٩٧ ، ص ١٩٨٩
  .١١ ، ص١٩٨٧ املنصف املرزوقي ، استعمال الرضيع ، الدار التونسية للنشر ، )٢(



 ٢٦٣

الالإنسانية اليت يعاين منها األطفال يف العامل احلديث وحسب ما كشفته مجعية مكافحة الرق أنه يوجد ما ال 
 وقد بدأ هذا األسلوب ينتشر يف البلدان )١( مليون طفل يعانون من مظاهر العبودية يف العامل٢٠٠يقل عن 

  .املتخلفة بشكل خطري

                                     
  .٥١، ص١٩٨٧، أوت ٢٧٢د  جملة احلرية، العد)١(



 ٢٦٤

  ٨الشكل رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جيل التميز احلضاري
  

 
كفاءة قصوى يف استقالل خلريات 

الكون وعمارته 
  

 

استقالل حضاري وتنمية 
  شاملة

  استمرار احلياة البشرية
 

  من جانب العدم 
منع السبل والوسائل املؤدية إىل فساد  -

  .األسرة والنسل
 محاية الطفولة من االحنرافات  -
 

  من جانب الوجود 
  اإلسالمية لتنظيم األسرة األحكام -
السلع واخلدمات الالزمة لرعاية  -

 .النسل وحفظه
 

توفري وسائل النمو البدين 
  والعقلي والعقائدي واألخالقي 

 

  حفظ النسل
 



 ٢٦٥

 تعيشه اإلنسانية وانعكس على أجياهلا الصاعدة، وعلى هذا األساس نرى هذه أمثلة قليلة من واقع مزرٍ      
ضرورة البديل اإلسالمي الذي حيفظ نسل األمم لتستمر احلياة، وال خيفى على ذوي األلباب ما يترتب على 

دنية والعقلية من انعكاسات إجيابية على احلياة البشرية بتعمري تنشئة جيل يتميز بالقوة العقائدية واألخالقية والب
وميكن توضيح أمهية رعاية النسل بتوفري احلاجات الالزمة الستمرار احلياة البشرية . هذا الكون واستغالل خرياته

ئدي الذي يظهر أن إشباع احلاجات األساسية املتعلقة بالنمو اجلسمي والعقلي والعقا ) ٨رقم ( يف الشكل 
واألخالقي لألجيال الصاعدة يعين استمرار احلياة البشرية وظهور اجليل الذي يبذل اجلهد الفكري والبدين 
ويقدم التضحيات الالزمة لتحقيق أقصى كفاءة يف استغالل خريات الكون وعمارته وصوال إىل نقض هذا 

  .التخلص احلايل ألمتنا وحتقيق استقالهلا احلضاري
  : حفظ املال-٥

ملال قوام األعمال، وكلما ازدادت الرشادة يف استخدامه كلما تزايدت فرص احلياة وحتسنت إن ا
شروطها، فاحملافظة على األموال املتاحة يف هذا الكون الفسيح بالكشف عن الثروات ومتديد فترة االنتفاع ا 

 اجلميع من التمتع ا وتقليل اهلدر الناتج عن استغالهلا وختفيض نسبة الفائدة عند استخدامها ومتكني
  :واستعماهلا، يؤدي إىل حل املشكلة االقتصادية الناجتة باألصل عن سببني جوهريني يف ظل النظم الوضعية ومها

  . القصور يف استخدام املوارد املتاحة-
 . سوء توزيع الثروات-

ءة االقتصادية يف وال ريب أن حتقيق املقصد اإلسالمي يف احملافظة على األموال يرفع من درجة الكفا
استخدامها وختصيصها وترتفع إمكانيات االعتماد على الذات، كما أن التوزيع املالئم لتلك املوارد والثمرات 

  ...الناجتة عن استخدامها يؤدي إىل زيادة احلافز للمحافظة على األموال



 ٢٦٦

د عمل على تبديد األموال سواء وإذا نظرنا إىل وضعية كلية املال يف واقع اإلنسانية اليوم جند أن نظامها ق
يف شكل أراض زراعية أو موارد باطنية أو ثروات رية وحبرية وبرية فتتزايد سنويا املساحات املقتطعة من 

 ألف كلم من األراضي الصاحلة تفقد سنويا على مستوى العامل وتسبب ظاهرة ٦٠األراضي الصاحلة فحوايل 
كتار سنويا وتتزايد آثار االجنراف والفيضانات بسبب االستهالك  مليون ه٤٠التصحر خسارة ما ال يقل عن 

 مليون هكتار سنويا، إضافة إىل ١٥ إىل ١٠املتزايد للغابات خصوصا يف الدول النامية حيث يدمر حوايل 
 اآلثار –ماليني اهلكتارات غري املستغلة فضال عما يفسده االستخدام احلديث الزراعي لألراضي بشكل جتاري 

لقد : (ة للتوسع يف استخدام الكيماويات واالستخدام الصناعي وانتكاساته كالتلوث يقول أحد الباحثنياخلطري
أدى التركيز الصناعي وما تبعه من جتمعات عمرانية ضخمة إىل تلوث البيئة الطبيعية بشكل يضر حبياة اإلنسان 

ة وخماطر متعددة تتعرض هلا النظم ويهدد استمراره وتنتج عنه أمراض كثرية مستعصية فظهرت مشكالت كثري
األيكولوجية كاآلثار املترتبة على التوسع يف استخدام األمسدة الكيماوية واملبيدات احلشرية والكيماويات اليت 

  .)١(تدخل يف صناعة املعلبات واألدوية ومستحضرات التجميل 
ا املتعددة ليتبني لنا من خالهلا فهذه جمرد إشارة خاطفة لبعض مظاهر عدم احملافظة على األموال ومصادره

أمهية البديل اإلسالمي الذي جيعل احملافظة على األموال من أعظم األولويات يف اتمع ملا يترتب عليها من 
  ...إشباع حاجات إنسانية كثرية

                                     
  .١٠٣ ، ص ١٩٨٧ صحري عبد اهللا ، يف التنمية العربية ، دار املستقبل العريب )١(



 ٢٦٧

  اخلــــامتة
 راتيجيةستإن دراسة وحتليل موضوع احلاجات تكتسي أمهية كربى ألن حتديد احلاجات تنبين عليه اإل

التنموية لألمة وقد الحظنا ذلك االضطراب يف النظم الوضعية ويف الفكر الوضعي يف حتديد وترتيب احلاجات 
  .حسبا ألمهيتها

وبعد استعراضنا املوجز لتحديد احلاجات يف الفكر اإلسالمي تبني لنا أن ربط احلاجات الفردية واتمعية 
  :مبقاصد الشريعة وترتيبها على أساسها إىل

 يعد من أهم التصنيفات اليت تراعي حاجات اإلنسان املختلفة – حتسينيات – حاجيات –ضروريات 
  .املتعددة

ورأينا اضطرابا كبريا يف حتديد احلاجات اإلنسانية يف الواقع احلايل لألمة اإلسالمية حبيث جند أن الغالبية 
موية يف العامل اإلسالمي مل تكن مبنية على العظمى ال حتصل على ضروريات احلياة، ألن االستراتيجيات التن

أساس أا موجهة إلشباع احلاجات الضرورية للغالبية العظمى من اجلماهري األمر الذي جيعل الضرورة ملحة 
للعودة إىل تبين سياسة تنموية تنطلق من مقاصد الشريعة اإلسالمية اليت يف ظلها تتحقق الكفاءة القصوى يف 

  .د، وترفع إمكانيات النهوض احلضاري ونقض الواقع احلايل لألمة وبناء حضارة متميزةاستخدام كافة املوار



 ٢٦٨

  املراجــــع
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 ٢٦٩
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  مقدمة
  : احلاجة إىل هذه الدراسة وهدفها-١

املصدر األمثل إن من املقرر إمجاعا بني العلماء والبحاثة املسلمني أن العصر النبوي والعصر الراشدي ميثالن 
ي لإلسالم، ففي أوهلما تبلورت السنة املطهرة وهي املصدر الثاين للتشريع يف لواألساسي واألهم للتطبيق العم

 –هذا الدين بعد القرآن الكرمي كما أا التطبيق الواقعي ملبادئه وقيمه، ويف ثانيهما ظهرت اجتهادات الصحابة 
دة والظروف املتغرية اليت نشأت عن االتساع الكبري للرقعة اجلغرافية  يف املواقف املستج–محلة اللواء األول 

  . وثقافات ومعرفة تكنولوجية مما مل حيدث له مثيل يف العصر النبويالألرض اإلسالمية ومشوهلا أمم
لذلك فإن حماولة االقتصادي املسلم بناء نظرياته يف قضايا االقتصاد واملالية املعاصرة على منوذج ذلك 

  .بيق العملي يف صدر اإلسالم حماولة هلا ما يربرها من الوجهة النظرية الشرعيةالتط
يضاف إىل ذلك أن تأصيل أفكارنا االقتصادية واملالية، مبعىن ربطها باملمارسات النبوية املطهرة وباملنابع 

المية يف ظل األولية للفهم اإلسالمي الصحيح، يقتضي التعرف املفصل على املواقف العملية للدولة اإلس
إن مثل هذا التعرف سيقدم لنا املعايري اليت ميكن ا متحيص ما يعرض اليوم من أفكار : اإلرشاد النبوي السامي

مالية واقتصادية ويتميز األصيل منها الذي يعرب عن موقف شرعي قائم على وحي رباين أو سنة نبوية، من 
  .تعود عليها كاتب بسبب خلفيته الثقافيةالدخيل املستورد القائم على حماكاة لبدعة معاصرة 

ولعل من املفيد أن نضرب مثاال نوضح فيه مثل هذا التمييز مما سنجده يف هذا البحث، قضية القطاع العام 
  االقتصادي ينظر إليها الباحثون يف العادة من خالل 
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فإذا نظرنا : ي وبني معارض لهفبني مؤيد التساع القطاع العام االقتصاد. االقتصاد املاركسي واالقتصاد احلر
إىل هذه القضية من خالل املمارسة االقتصادية واملالية يف صدر الدولة اإلسالمية فإننا سنجد هلا أساسا مغايرا 
قائما على التصور اإلسالمي للملكية وعلى وسائل إمداد اخلزانة باإليرادات وبالتايل فإن كرب القطاع العام 

مرا مرتبطا بضوابط أساسية يف نظام االقتصاد واملال اإلسالمي بدال من النظر إليه االقتصادي أو عدمه يصبح أ
  .من خالل عدسات النظم االقتصادية األخرى

وكذلك قضية فرض الضرائب فقد اختذت يف األحباث املالية اإلسالمية املعاصرة مسار حتقيق أهداف 
صيص املوارد يف حني لو حاولنا تأسيس هذه القضية على اقتصادية يف توفري السلع العامة والتوزيع والتوازن وخت

ما لدينا من مرياث صدر الدولة اإلسالمية الختذت منحى آخر يقوم على حرمة وصيانة املال اخلاص واحلاجات 
  .احلقيقية لإلنفاق العام

بوي لذلك فإن هذا البحث يهدف إىل التعرف على اإليرادات العامة للدولة اإلسالمية يف عهدها الن
والراشدي وبيان أنواعها واألمهية النسبية هلذه األنواع مث حماولة عرض اخلصائص العامة لإليرادات العامة يف 

  .علم املالية اإلسالمية املعاصر قائمة على تلك املعرفة
  : خطة البحث وطريقته-٢

لعامة يف العهود النبوي يتألف البحث من أربعة أقسام سأدرس يف األقسام الثالثة األوىل منها اإليرادات ا
  .والراشد وأوائل اململكة اإلسالمية بعد العهد الراشد

أما القسم الرابع فسيخصص الستنباط خصائص اإليرادات العامة يف النظام املايل اإلسالمي من منظور 
  .معاصر

قة املتكونة والطريقة املعتمدة يف هذا البحث هي االعتماد على النصوص وحماولة استبعاد املعطيات املسب
   الوقائع التارخيية يفءخارجا عنها بقدر اإلمكان، واستقرا
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جمال اإليرادات العامة الكتشاف قواعدها الناظمة، وال يهمين االلتزام بالعودة إىل املصادر األولية دائما فما 
 – وخصوصا فيما هو خارج عن إطار االختصاص الضيق هلذا البحث –أغناين عن حبثه باحثون آخرون 

  .أحلت القارئ إليه دون عناء تكرار أقواهلم فيه مؤثرا البدء من حيث انتهوا
  : تعريف اإليرادات العامة-٣

 سواء أكانت –بالنسبة هلذا البحث تعرف اإليرادات العامة بأا كل ما حتصل عليه الدولة من موارد 
  .نقدية أم عينية، منتظمة أم غري منتظمة ومبقابل أو بدون مقابل

عريف يشمل ما يسمى بالرسوم والضرائب وإيرادات أمالك الدولة اخلاصة وإيرادات املشاريع احلكومية فالت
أن تكون اإليرادات بني وال فرق بالنسبة هلذا التعريف . فضال عن اإليرادات العينية اليت حتصل عليها الدولة

  .لدولةاملدفوعة بصورة تربعية من األفراد أو حمصلة بصورة إجبارية من قبل ا
لقد مت اختيار هذا التعريف ألنه يناسب الفترة الزمنية اليت نبحث عنها أي قبل ظهور التصنيفات املعاصرة 

وقد يتجه النظر إىل تعريف اإليرادات العامة بأا الوسائل اليت تستعملها الدولة للوفاء . ألنواع الواردات العامة
لك ميكن أن يشمل التعريف الوسائل غري املادية اليت تستعملها وبذ. مبا يتطلبه القيام بوظائفها من احتياجات

الدولة يف تأدية بعض الوظائف مثل اليد العاملة التطوعية أو اليد العاملة اإلجبارية أحيانا مثل اخلدمة العسكرية 
فاء بالتعريف اإلجبارية، ولكنين أرى أن توسعة التعريف إىل هذا احلد جيعله عاما وقليل التحديد، واألوىل االكت

السابق وإن كان من املفيد مالحظة كيفية إجناز بعض األعمال العامة أو تأمني بعض السلع العامة بوسائط غري 
 تعليم عشرة من صبيان املدينة فدية ملن يتقن مالية كما هو الشأن يف فداء أسرى بدر عندما قبل الرسول 

  .الكتابة من األسرى
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  القسم األول
  عامة يف العهد النبوياإليرادات ال

ليس من السهل التعرف على اإليرادات العامة للدولة يف املدينة املنورة يف العهد النبوي، إذ ليس لدينا أي 
سجل حمفوظ هلذه اإليرادات حجما أو نوعا أو استعماال، وذلك على الرغم مما هو معروف، من احلرص الكبري 

 من قول أو على حفظ وتسجيل كل ما ورد عن الرسول لدى الصحابة ومن تبعهم حىت عصر التصنيف، 
 – بداهة ونصا –ومن الواضح أن الظن بعدم وجود إيرادات عامة غري مقبول، ملا هو معروف . فعل أو تقرير

 شراء أرض املسجد النبوي وبناؤه وبناء مساكن رئيس همن وجود إنفاق عام يف ذلك العهد، أبسط صور
إذن ال بد لنا من التدقيق يف .  من جتهيز اجليوش وإرسال البعوث وضيافة الوفود حوله، دعكالدولة، النيب 

النصوص الوفرية من السنة النبوية املطهرة حىت نكتشف من خالهلا أنواع اإليرادات العامة وخصائصها املميزة 
بدقة مييز بينهما كثرة وسنقسم العهد النبوي إىل فترتني غري حمددتني زمنيا . والفترات الزمنية اليت وجدت فيها

ورغم أن هذا التقسيم غري مألوف يف العادة إال أنه يفيد يف فهم اإليرادات . الفتوح وتدفق الغنائم واألموال
  . العامة يف صدر الدولة اإلسالمية، ألنه يتخذ تدفق أنواع جديدة من اإليرادات نقطة للتمييز بني الفترتني

  :رة األوىل من العهد النبوي يف املدينةسداد احلاجات العامة يف الفت: أوال
لعل مما يساعد يف فهم اإليرادات العامة يف هذه الفترة أن نالحظ الطريقة اليت تأسست فيها الدولة 

فقد بدأ اإلسالم ببدء الوحي يف مكة املكرمة، ومن آمن به كان مستعدا . اإلسالمية األوىل يف املدينة املنورة
فلما أن بدأ املؤمنون اجلدد يكثرون، وظهرت هلم حاجة لبعض النفقات مثل . للتضحية بكل شيء يف سبيله

  احلاجة إىل مكان جيتمعون فيه ويتعلمون من فيض الوحي والنبوة كان أولئك املؤمنون مستعدين لبذل 
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 وانتفع الرسول . كون دار دعوة واجتماعتكل ما تستدعيه احلاجة، فتربع األرقم بن أيب األرقم بداره، ل
مث جاءت أحداث احملاصرة يف الشعب لتزيد من التالحم .  طيبة بذلك نفسها- رضي اهللا عنها-مبال خدجية

وواضح أن مال ) ومعهم من شاركهم من بين هاشم وبين املطلب(املادي بني هذا العدد القليل من املؤمنني 
ائف يتم متويله من التربعات، مث رحلة خدجية قد نفذ ولكنه مل ينفذ البذل املادي من املؤمنني، فالسفر إىل الط

ما  يقول  حىت إن الرسول - رضي اهللا عنه-اهلجرة نفسها يتم متويلها بكاملها من تربع أيب بكر الصديق
  .)١( نفعين مال قط ما نفعين مال أيب بكر

تاج إليه  هي متويل ما حت»عادة« أو »تقليدا« واملهاجرون إىل املدينة حيملون معهم إذن وصل الرسول 
وقد تأكد هذا املعىن يف العهد املدين من خالل اآليات واألحاديث اليت تتحدث . دعوم من تربعام اخلاصة

  .عن اجلهاد باملال واإلنفاق يف سبيل اهللا
ومثة جمموعة غزيرة من املسائل تلقي ضوءا على اإليرادات العامة للدولة يف هذه الفترة، أختار منها أمثلة 

ا تعرب عن القضايا األساسية فيما يتعلق باإليرادات العامة هلذه الفترةأعتقد أ:  
 املؤاخاة بني املهاجرين واألنصار كان هلا جانب مادي واضح، هو سد حاجات ذوي احلاجة ريثما -١

  .يتمكنون من العمل املنتج اقتصاديا، وذلك بدال من حتمل الدولة عبء سد هذه احلاجات
 بالبقاء قرب املسجد جروا إىل املدينة من قريش وغريها، وقد أمرهم الرسول  أهل الصفة قوم ها-٢

  أي. يتعلمون منه ويكتبون له ويبعث منهم البعوث

                                     
  . معروفة يف السرية النبوية-ة دون شيء رواه ابن ماجه، والقصة يف أخذ أيب بكر ماله عند اهلجرة وتركه أهله يف مك)١(
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وكان يؤتى . أما حاجام املادية فقد دعا الناس إىل التربع هلم بالطعام وغريه. أم متفرغون ألعمال الدولة
  .بالتمر فيعلق يف املسجد هلؤالء

 للناس مؤمنهم ومشركهم ويهوديهم عند قدومه املدينة، ثيقة الدستورية اليت وضعها الرسول  الو-٣
وفداء ) الديات(واليت تسمى الصحيفة تتضمن عدة بنود تتعلق بضرورة تضامن املؤمنني يف إعطاء املعاقل 

د نفقام العسكرية كما تنص على اختصاص كل من املؤمنني واليهود بسدا. األسرى وإعانة املثقلني بالديون
 وتضامن أبناء القبيلة الواحدة يف الديات وفداء األسرى كان )١(عندما يشتركون يف حرب معا ضد عدو مشترك

معروفا يف اجلاهلية، أما التضامن بني أبناء املدينة الواحدة الذين تربطهم رابطة العقيدة ال النسب فأمر مل يكن 
  .مألوفا قبل ذلك

وأغلب .  إال أن يدفع قيمة األرض اليت وقع عليها االختيار النبوي أىب الرسول  عند بناء املسجد-٤
  .)٢(الظن أن ذلك كان من مال أيب بكر الذي محله معه إىل املدينة يف اهلجرة 

فقد أمر عبد .  أجرى رواتب أو أعطيات يف هذه الفترة ملوظفي اخلدمة العامة مل يعرف أن الرسول -٥
، وكان يعرف الكتابة، أن يعلم الكتابة يف املدينة ومل يعرف أنه خصص له أجرا أو )٣(لعاصاهللا بن سعيد بن ا

 - بل كل-أي أن معظم. كما أنه مل يضع رواتب أو عطايا ألهل الصفة املتفرغني للشؤون العامة. مرتبا
  اخلدمات 

                                     
، ٤٧٩١ انظر نص هذه الوثيقة كما ينقلها ظافر القامسي يف نظام احلكم يف الشريعة والتاريخ، دار النقاش، بريوت )١(

  .٦٣-٢٣ص
 »بناه مسجدافأىب حىت ابتاعه منهما و« يف رواية للبخاري أن األرض كانت مربدا ليتيمني يف املدينة فرغبا أن يتربعا ا )٢(

ال واهللا ال «:  أن يبتاعه منهم فقالواويف راوية أخرى للبخاري أيضا أنه كان لقوم من بين النجار فرغب الرسول 
  .٣٠٣، ص٢، ج١٩٧٨ انظر السرية النبوية البن كثري، دار الفكر، بريوت »نطلب مثنه إال إىل اهللا عز وجل

. م١٩٧٠ -، طبعة الشعب القاهرة٢٦٢ظر أسد الغابة البن األثري، ص ان.  مهاجر جليل استشهد يوم بدريبباح وهو ص)٣(
  .٢٦٢، ص٣ج
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نقطاع عن الكسب يقدم له العامة كانت تقدم تربعا من قبل الناس ومن يضطره منهم عمل اخلدمة العامة لال
  .)١(حاجاته إخوانه اآلخرون متربعني

 - مثال- فرض أية جبايات أو ضرائب أو رسوم على أحد يف املدينة رغم أنه مل يرو أن الرسول -٦
خط هلم سوقا غري سوق يهود لكنه مل يفرض رسوم استعمال هلذه السوق أو رسوم دخول إليها، وال تروي لنا 

  .أية وظائف أو واجبات مالية قبل فريضة الزكاةالسرية النبوية 
  .بل قد ورد التأكيد أنه ال خراج على هذه السوق اليت اختطها الرسول 

 كان يبيت جائعا حىت لريبط  وذلك رغم احلاجة الشديدة للمعونة االجتماعية مثال فمعروف أنه -٧
كان جيوع حىت خيرجه اجلوع من البيت وال على بطنه احلجر أو احلجرين، وكذلك أبو بكر وعمر وعلي، وأنه 

ميكنه من النوم، وأن من الصحابة من كان يقع أرضا من شدة اجلوع حىت ليظن فيه املرض أو الصرع وما به 
  .)٢(إال اجلوع

 وكذلك، فعلى كثرة ما ورد من آيات وأحاديث يف احلث والتشجيع على بذل املال يف سبيل اهللا -٨
وي احلاجات وبذله جهادا إلعالء كلمة اهللا تعاىل مل جند حالة واحدة حول فيها والتصدق على الفقراء وذ

 احلث على العطاء التربعي إىل إلزام إجبار رغم أن املمالك ااورة كانت تفعل ذلك وتفرض الرسول 
 مال  كان يعرف ذلك جيدا وهو التاجر الذي كان حيملالضرائب بأنواع متعددة، وال شك أن النيب الكرمي 

  .خدجية إىل الشام
 كان يؤتى بالرجل أن النيب  بالنسبة لألهداف االجتماعية يالحظ احلديث الذي رواه أبو هريرة -٩

  فإن حدث . هل ترك لدينه من قضاء؟: عليه الدين فيسأل

                                     
  . ال يستنتج من ذلك عدم جواز دفع أو أخذ أجور على ذلك)١(
  . النصوص يف هذا مشهورة ومعروفة فال داعي إلشارة خمصوصة ألي منها بذاته)٢(



 ٢٨١

 أنا أوىل:  فلما فتح اهللا عليه الفتوح قال »صلوا على صاحبكم«: وإال قال. أنه ترك وفاء صلى عليه
فمن ترك ماال فألهله ومن ترك  ويف رواية )١(  باملؤمنني من أنفسهم، فمن تويف وعليه دين فعلي قضاؤه

فوفاء الدين وكفالة األيتام مل تبدأ الدولة اإلسالمية بتحملها عمن ميوت ومل .  دينا أو ضياعا فإيل وعلي
 الفتوح وبدأت إيراداا تغمر بيت  على الرسول يترك وفاء لدينه أو كفاية ألهله املضيعني إال بعد أن فتح اهللا

 الصالة على ميت ترك دينا حىت تكفل أحد احلاضرين بوفاء ذلك ويف نص آخر مل يقبل الرسول . املال
 مل يكلف دولته مهمة اللجوء إىل حتصيل إيرادات ضريبية مثال لوفاء مثل ذلك مبعىن أن الرسول . الدين

  .نفسه على امليت وعليه دين ال وفاء لهالدين وآثر أن ال يصلي ب
 أضعف إىل ذلك أن الدولة مل تعمد إىل فرض ضرائب من أجل توفري العمل للذين حيتاجون إليه كما -١٠

 لذوي - اعتمادا على موارد القطاع اخلاص نفسه-أن سياستها اعتمدت على املساعدة يف إجياد فرصة للعمل
أن رجال من األنصار الستهالكية مثال ذلك احلديث الذي رواه أنس احلاجة بدال من إعطائهم املساعدات ا

نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب ) ثوب(بلى، حلس : أما يف بيتك شيء؟ قال:  يسأله، فقالأتى النيب 
من يشتري هذين؟ فقال :  وقالفأتاه ما، فأخذمها رسول اهللا . ائتين ما: فقال. نشرب فيه املاء) إناء(

. أنا آخذمها بدرمهني: من يزيد على درهم؟ مرتني أو ثالثا فقال رجل: قال.  آخذمها بدرهمأنا: رجل
إىل أهلك ) ابعثه(اشتر بأحدمها طعاما وانبذه : فأعطامها إياه وأخذ الدرمهني وأعطامها األنصاري وقال

 وبع وال أرينك اذهب فاحتطب:  عودا بيده مث قال لهفشد رسول اهللا . واشتر باآلخر قدوما وائتين به
فذهب الرجل حيتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا . مخسة عشر يوما
  .)٢( هذا خري لك من أن جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة : قال رسول اهللا .. وببعضها طعاما

  

                                     
  .  رواه البخاري ومسلم)١(
  . رواه أصحاب السنن)٢(



 ٢٨٢

ر حيث وزعت أربعة أمخاسها  أن أول إيراد مهم دخل خزانة الدولة كان غنائم وأسرى معركة بد-١١
  وقد استعمل الرسول )١(على املقاتلة وترك اخلمس للدولة، تتصرف فيه حسبما ترى يف مصاحل املسلمني
أضف إىل ذلك القليل من . بعض األسرى يف تعليم الكتابة والقراءة يف املدينة، جاعال ذلك فداء هلم من األسر

 املدينة جعلوا له كل أرض  يروي ابن عباس أنه مل قدم رسول اهللا األراضي اليت جعلت للدولة منذ اهلجرة إذ
  .كما ورد يف األثر أن عادي األرض هللا ولرسوله مث لكم، ال يصلها املاء

  :فهي تبني األمور التالية. إن هذه األمثلة واحلاالت غنية يف دالالا
ذي عرف فيما بعد خالل هذه الفترة من ال يوجد أي دليل على وجود خزانة عامة أو بيت مال باملعىن ال) أ

العهد النبوي، كما مل يكن للدولة جبايات راتبة وال نفقات معروفة وال مينع ذلك بدء فكرة بيت املال يف 
ولعل السبب يف ذلك التطور التارخيي البحث وطريقة . الفترة الثانية من العهد النبوي كما سنرى بعد قليل

  .ة من عمل تطوعي قائم على القناعة واإلميان إىل نظام سياسي له مؤسساتهنشوء الدولة اإلسالمية منتقل
كان يتم بالوفاء باحلاجات العامة بصورة مباشرة وآنية عن طريق فتح باب التربع لكل نفقة من النفقات )  ب

 فالضيف أو مشروع من املشاريع وكثريا ما كان يستعاض عن التربع املايل بالتربع بالعمل أو التربع العيين
القادم يأخذه أحد الصحابة إىل بيته يطعمه ويؤويه، وأهل الصفة يؤتى هلم بعزق التمر تعلق يف سواري 

  . الرسول ماملسجد، واملسجد يبىن مبشاركة الناس يعملون معا مبن فيه

                                     
مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية يف : ، الناشر٢كتاب األموال، ج) هـ٢٥١ت(ن زجنويه  انظر اب)١(

 األموال، كتاب عبيد أبو وكذلك ،١٢٢٨ و١٢٠٧ -أ/١٢٠٤ رقم النصوص ،٧١٩ ،٧١١ ، ٧١٠، ص١٩٨٦الرياض، 
  .٧٦٦ رقم ٣٠٦ص هـ،١٣٥٣ القاهرة، الكربى، التجارية املكتبة



 ٢٨٣

 رغم أن سورة  مل يكن واردا-ختطيط اإليرادات والنفقات املستقبلية أو وضع ميزانية لفترة زمنية مستقبلية)  ج
يوسف وهي مكية تشري إىل معىن التخطيط للمستقبل بادخار إنتاج السنني السمان إىل السنني العجاف 

ولعل أهم أسباب ذلك .  يشري يف بعض أحاديثه إىل ادخار قوت سنة أو كفاية السنةورغم أن الرسول 
  .وعية وعادات العصر السائدةقلة احلاجات العامة وسهولة الوفاء ا باالعتماد على التربعات الط

عليه -عدم حماولة وضع نظام لإليرادات العامة، وخباصة الضرائب، رغم أا كانت معروفة يف عصره ) د
.  أهل جتارة يعرفون ما يفرضه امللوك من حوهلم- كجميع سكان مكة-واملهاجرون. -الصالة والسالم

 أن يكتفى بأن السبب يف ذلك تارخيي وال ميكن.  ذم صاحب املكس يف أكثر من حديثوالرسول 
حمض فقد نشأت حاجات عديدة كان ميكن أن تفرض من أجلها الضرائب أو تتخذ الوسائل إلجياد 

 الدولة أو لبعض ةصلحإيرادات مالية للدولة، كأن ختصص بعض األراضي العامة باملدينة لزراعتها مل
 .املزارعني ويؤخذ إيرادها للدولة

 مل تقم به الدولة لعدم - سداد الديون عمن ال يستطيع سدادها-الرعاية االجتماعيةأن بعض حاجات ) هـ
ويالحظ أن اختيار فرض ضرائب من أجل ذلك مل تلجأ إليه الدولة أبدا رغم أنه متاح، . وجود موارد هلا

الواقع و.  حينما فرض الزكاة قد مشل الغارمني يف مصارفها- سبحانه وتعاىل-خصوصا إذا الحظنا أن اهللا
مثال ذلك إطعام اجلائع الذي ال يهلكه . أن نفقات أخرى مت االستغناء عنها بدال من اختيار فرض الضريبة

 .اجلوع، أي ما يسمى اليوم بتأمني حد الكفاية وهو فوق حد الكفاف
موال  فقد خصصت هلا أ- أي القراءة والكتابة-وكذلك األمر بالنسبة حلاجات التنمية والتعليم األساسي) و

جعل فداء األسرى مسامهتهم ( أو موارد غري ضريبية ) بيع احللي والقعب لشراء القدوم(القطاع اخلاص 
  يف حمو األمية بدال من املال
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ويالحظ أن حديث االحتطاب ال يوجد دليل على حتديد زمنه، فهو ال خيص املرحلة األوىل من ). النقدي
  .العهد النبوي يف املدينة وحدها

 من التربعات ما يكفي ليسد لو مل جيد الرسول : أن مثة سؤاال يبقى دون إجابة مناسبة وهوعلى ) ز
احلاجات العامة، ما الذي كان سيفعله؟ هل سيفرض ضرائب؟ أم أنه سيوجد إيرادات مالية غري ضريبية؟ 

ة ختيل اإلجابة أم أنه سيقوم بتخفيض النفقات العامة مبعىن ترك بعض احلاجات خلوا غري مغطاة؟ إن حماول
 .على هذا السؤال ال بد هلا من التريث حىت تستكمل صورة اإليرادات العامة يف العهد النبوي

  :سداد احلاجات العامة يف الفترة الثانية من العهد النبوي: ثانيا
كثرت متتاز هذه الفترة بأحداث كثرية جديرة باملالحظة بالنسبة لفهم اإليرادات العامة يف اإلسالم، ففيها 

  .الفتوح، وتواردت الغنائم، وتنوعت اإليرادات العامة للدولة تنوعا كبريا
 وهي حبق الركن األول يف النظام االقتصادي - الركن الثالث من أركان اإلسالم- فقد فرضت الزكاة-١

 سبحانه -غري أن إنفاقها مل يترك ألحد من الناس، فقد حدده اهللا. وهي جتب يف املال، ألنه متمول. اإلسالمي
 مالحمها الرئيسة من حيث معدالا وإعفاءاا وشروط وجوا  يف كتابه العزيز، كما بني الرسول -وتعاىل

والذي يهم هذا البحث من هذه اخلصائص هو . بنصوص ال تترك جماال لالجتهاد يف هذه املالمح األساسية
وهي تشمل . نفاقها خمصص يف مصارفه الثمانيةكون الزكاة إيرادا عاما جتبيه الدولة ويدخل خزانتها، ولكن إ

 تعيني املصدقني، أي عمال جباية الزكاة وتوزيعها، وبدأ الرسول . بندا للعاملني عليها جباية وتوزيعا
وإصدار التعليمات الواضحة التفصيلية بشكل مكتوب إىل عمال الزكاة، كما خصصت املخازن واملرابض 

  .تم توزيعهحلفظ ما جيمع منها عينا ريثما ي
  .ومع فريضة الزكاة بدأت النواة األوىل للجهاز املايل يف الدولة اإلسالمية



 ٢٨٥

 وهي يف السنة - استمر االعتماد على التربعات كلما دعت احلاجة إىل ذلك حىت إن غزوة تبوك-٢
 سد  مت معظم متويلها عن طريق التربعات، وما زالت التربعات التطوعية تشكل مصدرا مهما يف-التاسعة

احلاجات العامة مثل إطعام الوفود القادمة وبناء املساجد وإمدادها باإلنارة واملياه وأمور الرعاية االجتماعية 
كشراء أو حفر اآلبار وختصيصها لالستعمال ااين للناس مجيعا، كما فعل عثمان وختصيص احلدائق والبساتني 

القدرة على دفع الضريبة لدى الناس قد أصبحت جيدة كل ذلك مع مالحظة أن . للنفع العام، كما فعل طلحة
خاصة بعد فتح خيرب اليت أغنت الناس، وجعلت هلم مصادر دخل دائمة، فضال عما مت توزيعه من أموال الغنائم 
 - الكثرية املتتالية الناشئة عن الفتوح الكثرية، أضف إىل ذلك اتساع رقعة الدولة ومشوهلا عددا كبريا من السكان

 حجة - غزوة حنني يف السنة الثامنة كان فيها أكثر من اثين عشر ألف مقاتل، وحج السنة التاسعةحىت إن
  . كان فيه أكثر من أربعني ألفا-الوداع
 نصف أرضها للنوائب، أي ملا ينوب من مصاحل وحاجات عامة  بعد فتح خيرب خصص الرسول -٣

وعزل النصف الثاين ملن نزل به من الوفود واألمور «: يروي أبو داود عن رجال من األنصار قوهلم. للمسلمني
وقد اتفق مع أهلها ممن كان يزرعها .  وذلك بعد أن قسم نصفها سهمانا له وللمقاتلة معه)١(»ونوائب الناس

فأعطاهم خيرب على أن هلم «: قبل ذلك على أن يبقوا فيها مزارعة على النصف من إنتاجها يقول ابن كثري
 وكذلك األمر بالنسبة ألرض فدك اليت نزل أهلها لرسول اهللا . )٢(»خنيل وشيءالشطر من كل زرع و

  :فصاحلوه على شرط أهل خيرب
 يأتيه خراجها كل عام على النصف من فكانت أرض فدك ونصف أرض خيرب لرسول اهللا 

  وكان يعزل منها نفقة أهله لسنة، مث جيعل ما بقي جمعل مال«إنتاجها

                                     
  .٣٨٢، ص٣مرجع سابق  سرية ابن كثري، )١(
 على عقده مع املزارعني يف هذه ويبدو أن من وزع عليهم نصف أرض خيرب قد وافق الرسول . ٣٧٨ نفسه، ص)٢(

فلما أجلى عمر، رضي ) ٣٧٩ص(وكان التمر بقسم على السهمان من نصف خيرب «: املزارعة ألن ابن كثري يتابع فيقول
  .»ي أن يلحقوا بأرضهم ليسلمها هلماهللا عنه يهود عن خيرب دعا أصحاب األراض



 ٢٨٦

 فلما قبض عليه الصالة والسالم اعتربها الصديق ماال )١(» والسالح ومصاحل املسلمنياهللا يصرفه يف الكراع
 العمال على هذا اخلراج وقد استعمل الرسول . )٢( »أنا أعول من كان يعول رسول اهللا «: للدولة، وقال

  .لتقديره وجبايته
دخال خلزانتها تصرفه يف دها  للدولة، ليكون إيرافاخلراج إمنا هو عائد األرض اليت خصصها الرسول 

مصاحل املسلمني، فكان ينفق منه عليه الصالة والسالم على أهله، ويعطي منه العطايا، ويكفل منه الفقراء، 
وهكذا نالحظ . ويدفع ديون من ميوت ومل يترك لدينه وفاء، وينفقه أيضا على التسلح وسائر احلاجات العامة

لدى الدولة اإلسالمية إيراد عام قائم على ختصيص أمالك عامة للدولة هي ن أنه يف السنة السابعة للهجرة تكو
من نوع األمالك اليت ختضع لالهتالك، أو أا على األقل ذات عمر طويل جدا، يكون صايف ريعها دخال 

  .للخزانة العامة
ض بين  يف السنة الثالثة للهجرة، فإن أر- على نطاق أضيق- فعل ما يشبه ذلكويبدو أن الرسول 

النضري الذين أجلوا عن املدينة املنورة دون حرب مل توزع بأكملها بني فقراء املهاجرين، إذ ينقل ابن كثري عن 
كانت أموال بين النضري مما أفاء اهللا على رسوله مما مل «الصحيحني قوال لعمر بن اخلطاب، رضي اهللا عنه، 

 خاصة، فكان يعزل نفقة أهله سنة، مث جيعل ما  يوجف املسلمون عليه خبيل وال ركاب، فكانت لرسول اهللا
 ولكن معظم مثار وخنيل بين النضري كان قطع أو حرق )٣(»بقي يف الكراع والسالح عدة يف سبيل اهللا عز وجل

يعين النخيل «كما يذكر ابن كثري أن معظم ما بقي من أمواهلم . يف أثناء احلصار الذي انتهى بإجالئهم
 إال أن سهل -فقسمها على املهاجرين األولني دون األنصار:  خاصة يضعها حيث يشاء كانت له -واملزارع

  .)٤(»بن حنيف وأبا دجانة ذكرا فقرا فأعطامها

                                     
  .٣٨٥ص :  نفسه)١(
  .١٤٠ص :  نفسه)٢(
  .١٥٣ص :  نفسه)٣(
  .١٤٨ص :  نفسه)٤(
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ينبغي التأكيد على أن خراج خيرب وفدك مل يكن ضريبة بأي معىن من معاين الضريبة املعروفة، وإمنا هو 
فإن الصحيح أن خيرب مجيعها مل « إذ يؤكد ابن كثري ريع مالك األرض أو حصة مالك األرض من إنتاجها

تقسم وإمنا قسم نصفها بني الناس مث يتابع وقد احتج ذا من قال من العلماء إن اإلسالم خمري يف األرض 
املغنومة، إن شاء قسمها وإن شاء أرصدها ملصاحل املسلمني وإن شاء قسم بعضها وأرصد بعضها ملا ينوبه يف 

، فاخلراج إذن ريع أرض متلكها املسلمون نتيجة للحرب نفال من اهللا تعاىل ومل حتل )١(»حلاحلاجات واملصا
 قاتل أهل خيرب حىت يقول ابن كثري نقال عن البيهقي عن ابن عمر إن رسول اهللا . الغنائم لنيب قبل حممد 

م ما محلت ركام أجلأهم إىل قصرهم فغلب على األرض والزرع والنخل فصاحلوه على أن جيلوا منها وهل
يا حممد، دعنا نكون يف هذه : وأراد إجالءهم منها فقالوا...  الصفراء والبيضاء وخيرجون منهاولرسول 

وكانوا ال يفرغون أن .  وال ألصحابه غالل يقومون عليهاومل يكن الرسول . األرض نصلحها ونقوم عليها
  .)٢ ( زرع وخنيل وشيء ما بدا لرسول اهللا فأعطاهم خيرب على أن هلم الشطر من كل. يقوموا عليها

 وهو رئيس الدولة اختار أن خيص النصف من فواضح إذن أن األرض متلكها املسلمون وأن الرسول 
مث عرض عليه أهل خيرب أن يزرعوها له وللمسلمني على . األراضي للدولة وميلك النصف للمقاتلة من أصحابه

  .نه يستطيع أن ينهي عقد املزارعة هذا يف أي وقت يشاءالنصف من إنتاجها فوافقهم واشترط أ
فباإلضافة للزكاة وريع األرض العامة .  والواقع أن اإليرادات العامة للدولة بدأت تتكاثر يف هذه الفترة-٤

فإن مخس الغنائم اليت شرعت منذ معركة بدر صارت تشكل بندا كبريا من بنود اإليرادات العامة حىت إن 
 صارت تتخذ أرقاما ضخمة بالنسبة لذلك العصر، فإنه أعطى أربعة عشر شخصا مائة من  عطايا الرسول

  اإلبل لكل 

                                     
  .٣٨١ص :  نفسه)١(
  .٣٧٨-٣٧٧ص :  نفسه)٢(



 ٢٨٨

 مشريا »هكذا وهكذا وهكذا«اهللا أن يعطيه  ووعد جابر بن عبد. )١(منهم من غنائم هوازن وحدها بعد حنني
 أبو بكر فكانت ألفا ومخسمائة  تويف قبل قدوم املال فأعطاهبيديه ثالثا عندما يأتيه مال البحرين، ولكنه 

  .)٢(درهم
  وكذلك فقد فرضت اجلزية وهي إيراد عام للدولة اإلسالمية، وأول من فرض عليه رسول اهللا -٥

، مث )٣(ا يف صفر من كل عاما يف رجب وألفًاجلزية هم نصارى جنران سنة تسع من اهلجرة فرضها ألفي حلة، ألفً
  .فرضت بعد ذلك على جموس البحرين

  ويف هذه الفترة أيضا صار مبدأ الوقوف يأخذ شكل املؤسسة االقتصادية يف اتمع، فالرسول -٦
نصح عمر بن اخلطاب أن حيبس رقبة أرض له خبيرب وجيعل غلتها يف سبيل اهللا، كما دعا عثمان ليشتري مربدا 

جيعلها سقاية للمسلمني وله كان جبوار املسجد وضمه للمسجد النبوي وقفا هللا تعاىل وأن يشتري بئر رومة و
فبدأ بذلك الوقف يتخذ شكل األعمال اخلريية واالجتماعية متوسعا من االقتصار على أماكن . )٤(أجرها
  .العبادة
إذ تروي لنا السرية النبوية املطهرة عدة حوادث .  كما ظهرت يف هذه الفترة ممارسة االقتراض العام-٧

عدا االقتراض (امة، أي أنه استقرض لبيت املال أو للخزانة العامة  للمصاحل العاستقرض فيها رسول اهللا 
 - أو غريه-فقد اقترض عند التحضري لغزوة حنني من ربيعة املخزومي). الشخصي الذي عليه شواهد كثرية

  فقال .  كما اقترض أدراعا من صفوان بن أمية عند اخلروج إىل غزوة حنني-أربعني ألف درهم

                                     
  .٦٨٢ص :  نفسه)١(
  .١٣٦-١٣٥ص :  نفسه)٢(
  .٤١٦، ص ٣ و١٠٤ص :  نفسه)٣(
  .١٧٧، ص٧هـ ج١٣٩٤ البداية والنهاية البن كثري مكتبة املعارف بريوت )٤(



 ٢٨٩

وكذلك تعجل زكاة العباس  .)١(  بل عارية مضمونة :أغصب يا حممد؟ قال : اله صفوان وكان مشرك
فأتى العباس يسأله صدقة ماله، .  عمر على الصدقةبعث رسول اهللا يروي أبو عبيد بسنده . لسنتني
صدق عمي، قد : ، فقالفرفعه عمر إىل رسول اهللا .  صدقة سنتنيقد عجلت لرسول اهللا : فقال
  :وتدل قصة صفوان رضي اهللا عنه على أمور مهمة منها.)٢(   منه صدقة سنتنيتعجلنا

 ال يغصب وال يبيح الغصب، والغصب هو أن صفوان توهم الغصب وكان مشركا مل يعرف أن الرسول ) أ
املصادرة، وقد يكون سبب هذا التوهم أن هذا القرض العام كان إجباريا، فإن كان كذلك فإن القرض 

  .من األغنياء جائزاإلجباري 
، ألن - مسلما أم غري مسلم-وهو جائز ولو مل يكن املقرض مسلما، فاالقتراض العام جائز من أي مواطن) ب

 . القصةى أربعة أشهر كما تروصفوان بقي مشركا يف مهلة، أمهله رسول اهللا 
 الذي فتح  الرسول مل تكن الدولة اإلسالمية عند االقتراض من صفوان يف حالة فقر، فقد كان جيش) ج

مكة اثين عشر ألفا، وكان طلقاء مكة قد أسلموا، عدا بضعة أفراد يعدون على األصابع، وكان يف مقدور 
ولكنه مل يفرض .  أن يفرض ضريبة بسيطة جدا ليشتري هذه األدرع الثالثني أو األربعنيالرسول 

  .ضريبة وآثر القرض العام بدال من ذلك
وكان كلما . ىل فرض الضرائب بأي شكل من األشكال طيلة هذه الفترة إ مل يلجأ الرسول -٨

 ودرعه - عليه الصالة والسالم-احتاجت الدولة إىل املال، إما أنه يدعو إىل التربع أو أنه يقترض حىت إنه تويف
  .مرهونة يف مال اقترضه

                                     
رواه أبو داود، ويف حديث . ١٦٣ ص٨هـ، ج١٣٩٢ جامع األصول البن األثري، الناشر حلواين ومالح وبيان، دمشق )١(

  .آخر أليب داود أن عددها بني الثالثني واألربعني
  .٥٨٩ األموال أليب عبيد، مرجع سابق، ص)٢(



 ٢٩٠

أن  و  حب مكسال يدخل اجلنة صا: بل إنه صدرت عدة إدانات للمكوس ذكرها أبو عبيد، منها
كان له أصل يف اجلاهلية يفعله ملوك «، واملكس)١(  إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه و  صاحب املكس يف النار

وذلك فضال . )٢(»العرب والعجم مجيعا، فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أمواهلم إذا مروا ا عليهم
  . اإلنسان يف الدفاع عن ماله حىت من اعتداء الدولة عليهعن التأكيد العام على حرمة األموال وصيانتها وحق

 بدأ يستعمل املوظفني على األموال العامة، جباية  يالحظ على هذه الفترة كذلك أن الرسول -٩
وحفظا وتوزيعا، فقد استعمل ابن رواحة وغريه على خرص مثار خيرب، واستعمل عمر بن اخلطاب وغريه 

ستعمل أبا رافع وبالال وغريمها على حفظ املال وسداد النفقات، واستعمل رجال كثريين على جباية الزكاة وا
 عتاب بن أسيد على مكة عند فتحها، وضرب له مرتبا من بين غفار على رعاية إبل الصدقة، كما استعمل 

وورد يف حدث طلب الفضل بن العباس عمال على الصدقة أنه رغب يف ذلك حىت يصيب . درمها كل يوم
 وقد محى الرسول . )٣( خصص مرتبا ملعاذ بن جبل عندما عينه واليا على اليمن كما أن الرسول ماال،

خليل املسلمني، أي أنه احتجزها من األرض البيضاء غري اململوكة ألحد وخصصها ملصاحل عامة ترعى فيها 
ومحى . )٥(» يف سبيل اهللاللخيل الغازية«وقد علق أبو عبيد على هذه القصة بأن هذا محى . )٤(خيل املسلمني

 أي متليك الدولة األرض البيضاء -األرض يعين عدم إمكان متلكها لألفراد عن طريق اإلحياء أو اإلقطاع
  . إال أن تستغين الدولة احملمية وتعيدها إىل صيغة األرض البيضاء العامة-لألفراد

                                     
  .٥٢٨-٥٢٦ص :  نفسه)١(
  .٥٢٩ص :  نفسه)٢(
  .٢٨٦، ص٣كثري، ج سرية ابن )٣(
  .١٨٥، ص ١٩٧٣ القاهرة، - األحكام السلطانية لإلمام أيب احلسن املاوردي، مكتبة مصطفي البايب احلليب، ط ثالثة،)٤(
  .١٩٨ األموال أليب عبيد، مرجع سابق، ص)٥(



 ٢٩١

رحلة شكلها الذي توسع وانتشر يف العهد  تأخذ يف هذه امل- أو بيت املال- وقد بدأت خزانة الدولة-١٠
الراشد، فصار للدولة إيرادات مالية، وبدأت تترتب عليها التزامات ونفقات دورية، مما يقتضي وجود حفظة 

 أمناء البيت املال وقد كان بالل وغريه ممن يستعملهم الرسول . للمال وسعاة للجباية وعمال لإلنفاق
  .وعماال على اإلنفاق

 وال حىت - يف هذه الفترة مل تقم على التخطيط الطويل األجلا يالحظ أن سياسة الرسول  وأخري-١١
 بالنسبة لإليرادات العامة، فكان يوزع كل ما يأتيه، فإذا جدت حاجة من احلاجات ومل يكن عنده ما -قصريه 

 احلاجة إىل مال قادم أو يفي ا دعا الناس إىل التربع، أو استقرض على إيرادات مستقبلية، أو أجل سداد تلك
لو كان عندي أحد ذهبا ألحببت أن ال أبيت :  قولهوقد روى البخاري وغريه عن الرسول . متوقع

  . ثالثا وعندي منه شيء
والقصد ليس حماولة حترمي التخطيط املايل أو التقدير املسبق للنفقات والواردات ووضع ميزانية هلما، فليس 

 والعالقة الدينية اليت ان أن طبيعة النظام السياسي اإلسالمي الذي استنه الرسول وإمنا بي. هذا من املقصد
تربط حكومته باألفراد هي من نوع فريد جيعل خزانة الدولة جيوب رعاياها حبق، مما يقتضي عدم التقليل من 

سداد النفقات اجلارية مسامهة األفراد يف اإليرادات العامة مسامهة طوعية حمضة سواء أكان ذلك الستعماهلا يف 
ففي الدولة االمسية يرتبط احلاكم باحملكوم بنفس العقيدة اليت يقوم عليها . العادية أم يف اإلنفاق الرأمسايل اإلمنائي

ولعل بيان ذلك . النظام بأكمله وبالتايل يصبح عطاء األفراد لتحقيق األهداف املالية للدولة عطاء طوعيا تربعيا
 على - حىت عند كثرة موارد الدولة- يف ممارساته املالية فهو يؤكد دائمارسول كان من أهم مقاصد ال

التربع للمصاحل العامة للمسلمني، ويترك حيزا مهما يف ماليته ليتم متويله بالتربعات بدال من أن يدخر فائق 
 مستقبلة أو تربعات اإليرادات ليوم احلاجة، ألنه يعلم متاما أن احلاجات اليت ستطرأ سيكون هلا من إيرادات

  .األفراد ما يكفيها
  



 ٢٩٢

 ال ينبغي أن يستنتج -يضاف إىل ذلك أن عدم وجود ما يدل على التخطيط املايل للدولة يف تلك الفترة
 كان خيطط يف اجلوانب األخرى إلدارة الدولة من معارك حربية أو أعمال سياسية منه استبعاد أن الرسول 

 -  سبحانه وتعاىل- أن مكر الكفار وتدبريهم كان يقابل بتدبري من عند اهللابل إن القرآن الكرمي يشري إىل
  .والسرية مليئة باحلكمة النبوية يف تقليب األمور والتهيئة واإلعداد ملا سيتخذ من قرارات ومواقف



 ٢٩٣

  القسم الثاين
  اإليرادات العامة يف العهد الراشد

دولة اتساعا كبريا جدا بسبب كثرة الفتوح، فقد  باتساع رقعة ال- كما هو معلوم- اتصف العهد الراشد
مشلت الدولة أصقاعا كان لديها إيرادات عامة منتظمة مثل الضرائب أو املكوس بأنواعها والعشور على 

  .األراضي والتجارة والضرائب على الصناعات وسائر األنشطة االقتصادية
العينية، وكذلك األراضي الزراعية اهلائلة يف وتسببت الفتوح يف كثرة الغنائم من الذهب والفضة واألموال 

 -يضاف إىل ذلك انشغال املسلمني بالقتال وعدم رغبة احلكومة. الشام ومصر وعراقي العرب والعجم
 يف ترك هؤالء اجلنود خيلدون للراحة واتباع أذناب -وخصوصا يف عهد عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه

  ....البقر
اجلزيرة العربية بالنسبة ملا حوهلا من البالد املفتوحة وعدم دخول كثري يضاف إىل ذلك قلة عدد سكان 

 من - وخصوصا احلجاز-كل ذلك جعل جمموع ما يرد اجلزيرة. منهم يف اإلسالم قبل الفتح أو عنده مباشرة
  .خريات وأموال كبريا بالنسبة للسكان

وفيما يلي أهم . مة يف العهد الراشدولقد كان هلذه العوامل تأثري كبري يف حتديد شكل اإليرادات العا
  :مالحمها
اليت ميكن استعماهلا ألي من مصاحل املسلمني دون ( أن التدفق اهلائل للغنائم وسائر اإليرادات العامة -١

قد أدى إىل تعديالت بارزة يف هيكل اإليرادات العامة والنفقات العامة ) التخصيص الذي ورد يف شأن الزكاة
  . بيت املال-ى البنية التنظيمية للخزانة العامةفضال عن تأثريه عل



 ٢٩٤

فمع التدفق املستمر الذاخر للغنائم واجلزية واخلراج خالل فترة زمنية قصرية مل يشعر أي من اخللفاء 
. الراشدين باحلاجة إىل االقتراض العام أو إىل توجيه دعوات عامة للتربع من أجل سد حاجات اإلنفاق العام

 كان من اإليرادات اليت تصل كل يوم من قطر من األقطار أو إقليم من - إليه من إنفاقفكل ما دعت احلاجة
األقاليم، ويف هذا ما يغين عن احلاجة للدعوة إىل التربعات وللقرض العام، وبذلك قل إىل حد بعيد دور كل 

  .من التربعات الطوعية والقرض العام يف متويل احلاجات لإلنفاق احلكومي
املتدفق من اإليرادات العامة، أضف إليها رغبة اخللفاء الراشدين بعدم االحتفاظ مبخزون كبري بل أن السيل 

. من األموال، أدى إىل القيام بنفقات كثرية يف جمال الرعاية االجتماعية مل تكن موجودة يف العصر النبوي
دومنا حاجة إىل أي عمل من فكثرت اجلرايات على الناس والعطايا والرواتب اليت صارت توزع على املسلمني 

  .)١( أجرى اجلرايات على األطفال الرضع- رضي اهللا عنه-جانبهم لقاء ذلك، حىت إن عمر بن اخلطاب
يضاف إىل ذلك تغيري تنظيمي، إذا كان ال بد من تنظيم سجالت بيت املال، وهو ما عرف بالدواوين، 

وبالتايل صار للخزانة خمزون دائم .  التوزيعوختصيص املوظفني املتفرغني له ووضع جداول االستحقاقات يف
 جند العديد من القصص اليت يالحظ - رضي اهللا عنه-تستطيع منه الوفاء مبا جيد من حاجات، ففي عهد عمر

فيها حاجة أو فاقة مل تكن ملحوظة من قبل، فيأمر صاحب بيت املال أن يعطى ذلك الفقري أو تلك املرأة 
  .رماحملتاجة أو ذلك الذمي اهل

 وال يقل عن سيل اإليرادات أمهية وتأثري التعميق والترسيخ الذي حصل يف العهد الراشدي ملسألة -٢
 أرض خيرب نصفني، نصفا أرصدة خلزانة فقد قسم الرسول . اخلراج كبند من أهم بنود اإليرادات العامة

رض ملن يزرعها مشاطرة، مث أجر تلك األ. املسلمني وحاجام، ونصفا وزعه على من كان معه من اجلند
  وكان 

                                     
ها مبائة وقد حدد. ٥٣٩، ص١٩٨٤ حممد رواس قلعة جي، موسوعة فقه عمر بن اخلطاب، مكتبة الفالح، الكويت، ط )١(

  .درهم يف العام لكل طفل



 ٢٩٥

فلما فتحت . نصف العائد يؤخذ للخزانة العامة، ونصفه يوزع على األفراد مالكي نصف جمموع تلك األرض
 رضي -، مث استشار عليا)١(العراق أحصى عمر أرضه وأهله فاستكثر ما يصيب اجلندي الواحدة لو وزع ذلك

 فقرر عندئذ جعل األرض كلها للمسلمني وضرب )٢(»مسلمنيدعهم يكونوا مادة لل« فأشار عليه -اهللا عنه
كلمة غري عربية (أما والذي نفسي بيده، لوال أن أترك آخر الناس بيانا «: ، وقال)٣(إجيارا عليها أمساه اخلراج

 خيرب، لكين ليس هلم شيء ما فتحت على قرية إال قسمتها كما قسم النيب ) على طريقة واحدة: معناها
  .)٤(»نة هلم يقتسمواأتركها خزا

 مما فعله يف أرض العراق أن يتركها مصدر دخل للمسلمني تدر - رضي اهللا عنه-فقد تأكد إذن قصد عمر
. يدر غلة دورية. )٥(دخلها كل عام فينتفع به حاضر املسلمني ومستقبلهم، أي أا أصل ثابت مت متليكه للدولة

ية األرض حبيث وضع جدوال لكل نوع من األراضي حسب أما حتديد هذه الغلة فقد جعله عمر حسب إنتاج
  .)٦(ما يزرع فيها من حبوب أو مثار

ولقد تدعم حق امللكية العامة على هذا النوع من األراضي بعدد من األحكام الشرعية املعروفة، منها منع 
؟ قال الرجل من ممن اشتريتها:  لبيع أرض اخلراج، فقد قال لرجل اشتري أرضا خراجية- رضي اهللا عنه-عمر

: قال. ال: هؤالء أرباا فهل اشتريت منهم شيئا؟ قال): عمر(فلما اجتمع املهاجرون واألنصار قال . أرباا
   ومن أجاز من علماء املسلمني والصحابة)٧(فارددها على من اشتريتها منه وخذ مالك

                                     
  .٧٥، ص١٩٨٣ حممد رواس قعلة جي، موسوعة فقه علي بن أيب طالب، دار الفكر، بريوت، )١(
  . نفسه)٢(
  .٦٩ أبو عبيد، مرجع سابق، ص)٣(
  .والقولة رواها البخاري. ٣٨١، ص٣ سرية ابن كثري، مرجع سابق، ج)٤(
باإلدارة فهي بذلك ليست مثل األرض املوات اليت جيوز لألفراد متلكها باإلحياء،  أو لعامة املسلمني مع حق الدولة وحدها )٥(

  .وال مثل ملح مأرب من ورده أخذه فال جيوز ألفراد املسلمني التدخل يف إدارة هذه األرض وال إيرادها
  .٢٩٨-٢٩٧ موسوعة فقه عمر بن اخلطاب، مرجع سابق، ص)٦(
  .٦٥ص:  نفسه)٧(



 ٢٩٦

 »اكتراء«دولة، وهو ما مساه أبو عبيدة بيعها فإمنا ذلك كان مبعىن بيع حق االستفادة من عقد املزارعة مع ال
ومن هذه األحكام عدم سقوط اخلراج عن األرض إذا أسلم صاحبها، وكذا إذا باعها ملسلم، . )١(أرض اخلراج

 يف تغيري طريقة حساب - بصفتها مالكا لألرض-ومنها حق الدولة. )٢(»اخلراج مبرتلة الغلة والكراء«ألن 
وف واألوضاع االقتصادية شريطة عدم ظلم الطرف الثاين الذي يزرع األرض، كرائها أو مقداره حسب الظر

وأخريا فإن اخلراج مل . )٣(فقد كان عمر حيرص على أن يكون اخلراج من طيب مل يظلم فيه مسلم وال معاهد
ني يعامل معاملة العشر الذي هو زكاة الزرع من حيث حق الدولة يف استخدام اخلراج يف أي من مصاحل املسلم

  .دون التقيد باألصناف الثمانية اليت توزع فيها العشور والزكوات
، واعتبار ذلك أساسا يقاس على إمكان فرض ضرائب )٤(وحماولة تفسري اخلراج بأنه ضريبة على األرض

  . حماولة ال تأخذ بعني االعتبار الوقائع التارخيية اليت أشرت إليها يف هذا البحث-على األرض
 كما أنه ال )٥( مل يفرض على األرض اليت صوحل عليها- أو ضريبة مشاة- أي خراجيضاف إىل ذلك أن

ومل . )٦(جيوز للدولة اإلسالمية زيادة خراج أرض الصلح اليت صاحل أهلها املسلمني على خراج معني عليها
 وهو يعرف العهد الراشد ضريبة فرضت على أرض املسلمني يف جزيرة العرب أو غريها سوى عشر الزروع،

زكاا الواجبة على كل مسلم متلك زرعا، حىت قال أكثر أهل العلم بوجوب العشر باإلضافة إىل اخلراج يف 
  وال نعلم : أرض خراجية متلكها مسلم يزرعها قال أبو عبيد

                                     
  .٧٨، مرجع سابق، ص األموال أليب عبيد)١(
  .٩١-٨٧ وانظر كذلك الصفحات ٩١ نفسه، ص)٢(
  .  نفسه)٣(
املقدم إىل ندوة املوارد املالية للدولة اإلسالمية يف " املوارد املالية يف اإلسالم"  كما فعل عابدين أمحد سالمة مثال يف حبثه )٤(

 نيسان ١٩-١١معة األزهر، وعقدت يف القاهرة العصر احلديث، اليت نظمها املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب مع جا
  .م١٩٨٦) أبريل(

  .١٥٦-١٥٥ و ١٠٠ أبو عبيد، مرجع سابق، ص)٥(
  .٥٥ص :  نفسه)٦(



 ٢٩٧

أحدا من الصحابة قال ال جيتمع عليه العشر واخلراج وال نعلمه من التابعني إال شيء يروى عن عكرمة، رواه 
  .)١(واحلق عندي فيه ما قال أولئك: ه رجل من أهل خراسان يكىن أبا املنيب مسعه يقول ذلك، قال أبو عبيدعن

ويف الواقع فإن مثل هذه احملاولة ليس أمرا جديدا، فقد فرض حممد بن يوسف الثقفي، أخو احلجاج، 
أي ضريبة (وظيفة اخلراج اخلارج على أهل اليمن يف العصر األموي، فلما ويل عمر بن عبد العزيز أبطل 

واهللا ألن ال تأتيين من : ورسم أن ال يؤخذ منهم إال زكاة الزروع الشرعية أي العشر أو نصفه وقال) اخلراج
  .)٢(اليمن غري حفنة كتم أحب إيل من إقرار هذه الوظيفة

أرض السواد  توسع يف العهد الراشد اصطفاء األصول الثابتة للدولة اإلسالمية فكانت صوايف عمر من -٣
والصوايف أراض ختتارها الدولة اإلسالمية من األرض املوات أو من أرض اخلراج غري املؤجرة لإلفادة وختصصها 

 من السواد عشرة - رضي اهللا عنه- املسلمني، فقد أصفى عمرةصلحململكية خاصة للدولة تتصرف ا 
فهذه أرضون قد جال عنها أهلها «: يدقال أبو عب. إخل.. أرض من قتل يف احلرب، وأرض من هرب: أصناف

 ةصلحملوكانت هذه األراضي املصفاة تزرع . )٣(»فلم يبق ا ساكن وال هلا عامر فكان حكمها إىل اإلمام
اخلزانة أي أا داخلة فيما يسمى اليوم بالقطاع العام االقتصادي إذ يروي أبو عبيد أن غلتها كانت سبعة 

  .)٤(ماليني درهم
ايف أرض احلمى، فقد توسع احلمى يف العهد الراشد أيضا توسعا كبريا، واحلمى أرض وقريب من الصو

  ختصصها الدولة ملصاحل عامة للمسلمني أو لفئات منهم

                                     
  ٩٠ص :  نفسه)١(
  .٢٢٩، ص١٩٧٧، ٤ اخلراج والنظم املالية للدولة اإلسالمية، حممد ضياء الدين الريس، دار األنصار، القاهرة، ط)٢(
  .٢٨٣ص :  نفسه)٣(
  .سه نف)٤(



 ٢٩٨

 إلبل الصدقة وللفقراء، واحلمى )١(،»ومحى عمر...  بالربذة ألهل الصدقة- رضي اهللا عنه-فقد محى أبو بكر«
. رض املوات ومن نتائج احلمى امتناع متلكها لألفراد عن طريق اإلحياءيكون ألرض غري مملوكة لألفراد من أ

فإن كان للكافة يتساوى فيه مجيعهم من غين وفقري ومسلم وذمي يف رعي كلئهم «وخيتلف مشول احلمى 
خبيلهم وماشيتهم، فإن خص به املسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم ومنع منه أهل الذمة، وإن خص به 

 وميكن أن خيصص احلمى )٢(»وال جيوز أن خيص به األغنياء دون الفقراء... واملساكني منع منه األغنياءالفقراء 
هلدف معني فقط مثل نعم الصدقة أو خيل ااهدين فقد خصص أبو بكر محى الربذة ألهل الصدقة، وخصص 

وأدخل رب «: ينحلمى وامسه هعمر ما محاه فيها أيضا لنعم الصدقة وماشية الفقراء، فقال لعامله على هذا ا
الصرمية والغنيمة وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف فإا إن لك ماشيتهما يرجعان إىل خنل وزرع وإن رب 

  .)٣(»الصرمية ورب الغنيمة يأتيين بعياله فيقول يا أمري املؤمنني، أفتاركهم أنا؟ ال أباك
:  وكتب إليه بعض أهل احلرب- رضي اهللا عنه- اتسعت التجارة اخلارجية يف عهد عمر بن اخلطاب-٤

فشاور عمر يف . منبج ومن وراء حبر عدن، يعرضون عليه أن يدخلوا جتارم أرض العرب وله منها العشر«
أن جتارا من قبلنا من املسلمني «وكتب له أبو موسى األشعري . )٤(» فأمجعوا على ذلكذلك أصحاب النيب 

. )٥(خذ أنت منهم كما يأخذون من جتار املسلمني:  فكتب إليه عمر» العشريأتون أرض احلرب فيأخذون منهم
كيف يصنع بكم احلبشة إذا : وسأل عمر. )٦(وكتب مبثله إىل عثمان بن حنيف وأنس بن مالك وكانوا عماال له

  .)٧(فخذوا منهم مثل ما يأخذون منكم: فقال. يأخذون عشر ما معنا: دخلتهم أرضهم؟ قالوا

                                     
  .١٨٥ املاوردي، مرجع سابق، ص)١(
  .١٨٦ نفسه، ص)٢(
  .١٨٥ نفسه، ص)٣(
  .٥٠٦ موسوعة فقه عمر، مرجع سابق، ص)٤(
  .١٣٥، ص١٣٥٢ كتاب اخلراج أليب يوسف، املطبعة السلفية، القاهرة، )٥(
  .٥١٠ موسوعة فقه عمر، مرجع سابق، ص)٦(
  .٥٠٦ نفسه، ص)٧(



 ٢٩٩

ضريبة على جتار أهل احلرب، على بضاعتهم اململوكة هلم يدخلون ا بالد املسلمني وهي فالعشر إذن 
فعندما الحظ عمر أن . ي ضريبة تقوم على أسباب سياسية أكثر منها اقتصاديةهقائمة على مبدأ املعاملة باملثل ف

ما إ: أمامه خيارات ثالثةالدول األخرى تأخذ عشر أموال جتار املسلمني الذين يدخلون إليها ببضاعتهم كان 
 من أية ضريبة، أو - عند دخوهلا أراضي املسلمني-أن يعاملهم باملثل، أو أن يعفي بضائع جتار الدول األخرى

 تطبيق - رضي اهللا عنه-ولقد اختار عمر. أن يفرض ضريبة مبعدل أقل إذا كان يف ذلك مصلحة للمسلمني
  .)١( مصلحة املسلمني، فكان عمر أول عاشر يف اإلسالممبدأ املعاملة باملثل، ألنه اعتقد أن ذلك يف

ولقد الحظ بعد ذلك أن مصلحة األمة ختفيض هذه الضريبة عن بعض املواد الغذائية اليت حيتاج إليها 
املسلمون ويأيت ا جتار أهل احلرب فقد خفض الضريبة إىل نصف العشر على احلنطة والزيت يأيت ما النبط 

وليس يف ذلك حجة ملن شبهها . )٢(»يكثر احلمل إىل املدينة« حىت »ليكثر جلب التجار هلا«إىل املدينة وذلك 
ن هذا االشتراك ال جيعلهما إإذ . بالضريبة اجلمركية املعروفة اآلن ألن كليهما فيه متييز حسب أصناف السلع

سي هو مبدأ املعاملة  قائم على أساس سيا- رضي اهللا عنه-متشاني يف طبيعتهما فالعشر الذي فرضه عمر
وله أن خيتار اإلحسان أي أن خيفف أو يعفي جتار أهل احلرب من تطبيق مبدأ . باملثل وهو مقتضى العدل

  .املعاملة باملثل إذا رأى يف ذلك منفعة للمسلمني
  :وقد يلتبس فهم طبيعة هذه الضريبة بسبب أمرين مها

 من األحيان فقد كان أنس وعثمان بن حنيف وأبو موسى أن أمر جبايتها كان موكال جلباة الزكاة يف كثري) أ
  ، كلفوا جبباية)٣(األشعري عمال صدقات أيضا

                                     
ظ أن العشر املتعلق بالتجارة هو غري العشر أو نصفه على املنتجات الزراعية، ويالح. ١٣٤ اخلراج، مرجع سابق، ص)١(

  . باحلديث الصحيح- ٠فذلك زكاة الزروع فرضه اهللا تعاىل يف القرآن الكرمي وحدد معدله ونصابه الرسول
  .٥١٠ موسوعة فقه عمر، مرجع سابق، ص)٢(
  . نفسه)٣(



 ٣٠٠

هذه الضريبة القائمة على املعاملة باملثل، ولعل السبب يف ذلك حداثة نظام اجلباية نفسه وعدم تعقده   
متعددة خاصة إذا تقاربت ني مبهمات لالبريوقراطي يف ذلك الوقت، فضال عن ألفة تكليف املوظفني العام

  .من بعضها، فجباية الزكاة واخلراج واجلزية والعشور متشاة مع بعضها على كل حال
. أن معظم النصوص اليت تتحدث عن عشور التجارة تضيف إليها نصف العشر وربع العشر يف وقت واحد) ب

 وقد سبب مجع هذه الثالثة مع .ونصف العشر جيىب من جتار أهل الذمة أما ربع العشر فمن جتار املسلمني
. بعضها يف النصوص لبسا كبريا حبيث يظن أن نصف العشر وربعه مها من نفس طبيعة عشر التجارة

فأبو يوسف يذكر ما . والواقع أن الباحثني املدققني وخصوصا من علماء السلف مل يلتبس عليهم ذلك
وكل ما أخذ من املسلمني « ويضيف »سلماربع العشر إن كان م«يؤخذ من التاجر عما مير به من بضاعة 

أي (وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك «: ويقول أبو عبيد. )١(»من العشور فسبيله سبيل الصدقة
أنه كان يأخذ من املسلمني الزكاة، ومن أهل احلرب العشر تاما ألم كانوا يأخذون من جتار ) العشور

مجيع الروايات عن العاشر الذي عينه عمر بن اخلطاب وهو وتؤكد . )٢(»املسلمني مثله إذا قدموا بالدهم
جتار احلرب «فمن كنتم تعشرون؟ قال :  قلت»ما كنا نعشر مسلما وال معاهدا«: زياد بن حدير قوله

يضاف إىل ذلك أن خصائص الزكاة املعروفة من ضرورة توفر احلول . )٣(»كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهم
أما ما يؤخذ من أهل الذمة وهو . )٤(الدين، كلها تطبق على ربع العشر هذاوالنصاب وخلو املال من 

 معهم على أن تضاعف - رضي اهللا عنه-نصف العشر فقد كان تطبيقا لنصوص الصلح الذي عقده عمر
  فكل ما كان من زكاة. عليهم الزكاة أو يضرب عليهم نصف العشر يف جتارام

                                     
  .١٣٤ اخلراج، مرجع سابق، ص)١(
  .٥٣١مرجع سابق، ص األموال، )٢(
  .٥٢٩ نفسه، ص)٣(
وكذا . ١٦٩٠و ١٦٨٨و ١٦٨٥و ١٦٨٢ و ١٦٧٦و ١٦٤٩و ١٦٤٤ وخباصة النصوص رقم ٥٤٠-٥٣٠ نفسه، ص)٤(

  .٥٠٨موسوعة فقه عمر، مرجع سابق، ص



 ٣٠١

وكان الذي يشكل على وجهه أخذه من أهل «:  أبو عبيديقول. على املسلمني كان عليهم ضعفه  
  .)١(»فأرى األخذ من جتارهم يف أصل الصلح« وأضاف »فوجدته إمنا صاحلهم على ذلك صلحا... الذمة

وأخريا فإن حتصيل زكاة التجارة من املسلمني، ربع العشر، عند خروجهم ا من مدم إىل مدن أخرى، 
 ليس هلما أي شبه -أهل الصلح نصف العشر عند خروجهم بتجارم بني املدنوحتصيل الضريبة التعاقدية من 

بالضريبة اجلمركية املعاصرة ألن ربع العشر ونصفه هنا مفروضان مرة يف العام ومها على أموال التجار حيصالن 
  .عند انتقاهلا داخليا، وليسا على االسترياد

 كما أن تأشريات هذه العطايا على حتسني األحوال  مشلت عطايا العهد الراشد مجيع أصقاع املسلمني-٥
  .االقتصادية واملعاشية هلم بدأت تظهر، فيحدث املؤرخون عن توفر ثروات طائلة يف املدينة وغريها

ولكن ما يهم جانب اإليرادات العامة اليت هي موطن البحث هنا هو أن حصيلة الزكاة قد نقلت للمرة 
اضت زكاة اليمن عن حاجتها يف زمن عمر بن اخلطاب فبعث عاملة معاذ بن فقد ف. األوىل من إقليم إىل آخر

مل أبعثك جابيا وال آخذ جزية، ولكن : جبل الصدقة من اليمن إىل عمر يف املدينة فأنكر عمر عليه ذلك وقال
يأخذه إين مل أبعث إليك بشيء وأنا أجد أحدا : فقال معاذ. بعثتك لتأخذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم

فلما كان العام الثالث بعث إليه ا . فتراجعا مبثل ذلك. فلما كان العام الثاين بعث إليه بشطر الصدقة. مين
  .)٢(»ما وجدت أحدا يأخذ مين شيئا: فراجعه عمر مبثل ما راجعه فقال معاذ«كلها

ومعروف .  عنه رضي اهللا-وليس فيما روي ما يدل على أن الزكاة نقلت من بلد إىل آخر قبل عهد عمر
  كذلك أن عمر استنجد مبصر واليمن والشام عام 

                                     
  .٥٠٩وكذا موسوعة فقه عمر، مرجع سابق، ص. ٥٣٢ - ٥٣١ نفسه، ص)١(
  .٥٩٦ أليب عبيد، مرجع سابق، ص، واألموال٣٦٥ موسوعة فقه عمر، مرجع سابق، ص)٢(
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 -الرمادة وأرسلت له قوافل الطعام والكساء لنجدة أهل احلجاز من حضر وبدو أو ميكن أن يكون بعض
 ما أرسل من الزكاة أو من الفيء إذ ااعة سبب كاف يف نقل الزكاة ولو مل تكن فائضة عن احلاجة -أو كل

  .هايف بلد حتصيل
 جباية الزكاة لألزمة تصيب الناس، ففي عام الرمادة وهو - رضي اهللا عنه- وكذلك فقد أخر عمر-٦

. )١(عام جدب وقحط مل يرسل عمر جباته لتحصيل الزكاة يف املدينة وما حوهلا وجباها مضاعفة يف العام التايل
 وهنا يف العهد الراشدي نالحظ وقد عرفنا إمكان تقدمي جباية الزكاة من قصة العباس يف زمن الرسول 

  .تأخري اجلباية للمصلحة يف عدم حتميل املسلمني ما يشق عليهم ويرهقهم
 ويالحظ يف هذه الفترة أن مبدأ عدم فرض الضرائب على املسلمني يف أمواهلم سوى الزكاة قد ازداد -٧

 يقدمه أبو عبيد يف الصفحات يبدو ذلك واضحا يف الدفاع القوي الذي. ترسخا يف ممارسة الدولة اإلسالمية
وبيانه أن عمر إمنا فرض العشر على .  يف العشور- رضي اهللا عنه- عن مسلك عمر بن اخلطاب٥٣٧-٥٢٨

كما أن أبا عبيد لريفض . جتار أهل احلرب يف بضاعتهم يدخلون ا ديار املسلمني على مبدأ املعاملة باملثل
أنه كان يؤخذ منهم يف اجلاهلية فأقرهم عمر على «ة على تفسري ابن شهاب ألخذ عمر العشر من أهل الذم

ويؤكد أبو عبيد أن سبب فرض ذلك عليهم إمنا هو تطبيق نصوص عقود الصلح معهم ألن ذلك . »ذلك
  .ومالك هو الراوي عن ابن شهاب. )٢(»أشبه بعمر وأوىل به، وبه كان يقول مالك نفسه«

على أنه ينبغي مالحظة عدم احتياج .  تفرض على مسلمفإذا مل تفرض على ذمي فمن باب أوىل أا مل
الدولة إىل فرض الضرائب يف تلك الفترة بسبب غزارة إيراداا غري الضريبية من جهة وعدم توسع اإلنفاق 

  .احلكومي من جهة أخرى

                                     
، فقه الزكاة، مؤسسة ٥٩٢ و ٣٧٤، واألموال أليب عبيد، مرجع سابق، ص٣٦٣ موسوعة فقه عمر، مرجع سابق، ص)١(

  .٨٢٩، ص٢، ج١٩٧٣الرسالة، ط ثانية بريوت 
  .٥٣٥-٥٣٤ أبو عبيد، مرجع سابق، ص)٢(
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د ت حبثا من قبل عدنفذَ، فقد است)هل يف املال حق سوى الزكاة؟(ولست أحتاج هنا إىل مناقشة مسألة 
من العلماء األجالء كالقرضاوي والعبادي وغريمها وخالصة ما فيها أن النصوص الواردة فيها ضعيفة 
ومتعارضة وما يقبل حممول على حقوق أخرى كحق حلب اإلبل يوم وردها وحقوق اجلوار وغري ذلك، وليس 

جة وليست مطلقة دومنا يف املال حق سوى الزكاة بسبب كونه متموال، أما احلقوق األخرى فهي مقيدة باحلا
  .حاجة إليها

كما يالحظ أيضا أن األسعار قد ارتفعت يف عهد عمر بسبب كثرة تدفق النقود على املدينة، ولكنه مل 
يفرض أية ضريبة بقصد امتصاص فائض النقود، بل إنه مل ميتنع عن توزيع العطايا النقدية مما كان يرد إليه من 

  .عار ويصعب الظن أن هذه البدهية االقتصادية مل تكن معروفة آنذاكأموال جتنبا لضغط الطلب على األس
 وآخر ما نالحظ يف العهد الراشدي بالنسبة لإليرادات العامة هو حرص اخللفاء الراشدين على عدم -٨

 -  رضي اهللا عنه-يروي أبو عبيد أن عليا. تراكم املوارد يف بيت املال والسرعة يف إنفاقها كلما وردت إليه
وكذلك . »ال أمسي وفيك درهم، مث أمر رجال من بين سعد فقسمه حىت أمسى... «: بيت املال وقالدخل 

اغدوا إىل عطاء رابع، إين لست لكم «: أن عليا أعطى العطاء يف سنة ثالث مرات مث أتاه مال أصفهان فقال
  .)١(»وقسم احلبال فأخذها قوم وردها قوم: خبازن، قال

                                     
  .٥٧٠ أبو عبيد، مرجع سابق ص)١(
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  القسم الثالث
  ات العامة بعد العهد الراشداإليراد

إن جمموعة من التطورات املهمة حدثت بعد العهد الراشد، وكان هلا طابعها الواضح على اإليرادات 
أمهها االستقرار النسيب اخلارجي للدولة، ففيما عدا حركة الفتوح اجلديدة يف عهد الوليد بن عبد امللك . العامة

ستقرة، كما أن كثريا من غنائم الفتوح األموية مل يصل إىل مركز  أصبحت احلدود اخلارجية على العموم م-
الدولة بسبب اتساع األصقاع وكثرة اجلند وقيام أهايل املناطق اليت مصرت كالبصرة والكوفة والفسطاط وبرقة 

كما يبدو أن حتسنا . بالفتوح اجلديدة، بدال من اجليش املركزي نفسه كما كان الشأن يف العهد الراشد
لعل من أمهها توزيع الثروات اليت كانت . ظا طرأ على النمو االقتصادي يف ذلك العهد لعدة أسبابملحو

مكدسة بأيدي متنفذي الروم والفرس على الناس يف العهد الراشدي، واستقرار األمن الداخلي يف البالد خاصة 
 والعناية اليت أوالها اخللفاء األمويون إذا قورن ذلك مع الفترة السابقة لقيام واتساع الدولة اإلسالمية اجلديدة،

أضف إىل ذلك انتشار اإلسالم بني شعوب البلدان املفتوحة؛ .  للري والزراعة- يف أوائل عهدهم-والعباسيون 
فلم ميض القرن اهلجري األول إال ومعظم هذه الشعوب قد أسلمت، مما كان له تأثري هام يف إثارة قضية 

كما أن اخلالفات السياسية الداخلية يف أواخر العهد الراشد وأوائل العهد األموي . اإليرادات العامة من جديد
فضال عن أن تغيري . ، مما شكل عامل ضغط على اإليرادات العامة)١(تطلبت شيئا كثريا من اإلنفاق العام 

لعام واالعتماد أسلوب احلكم بعد العهد الراشد واجتاهه حنو أشكال امللك، مبا يف ذلك الفخامة يف اإلنفاق ا
  .واحلاجة لإلنفاق عليها أثر أيضا على اإليرادات العامة. على العصبة

                                     
 .  ١٩٦-١٩٣، مرجع سابق، صاخلراج والنظم املالية )1(
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وسأسعى إىل أن أخلص يف النقاط التالية أهم املالمح العامة لإليرادات يف صدر الدولة اإلسالمية بعد العهد 
  :الراشد
ألمويني قد أبقوا اجلزية على  تضاؤل اجلزية بسبب كثرة دخول الناس يف اإلسالم، ويبدو أن اخللفاء ا-١

من أسلم منهم، وذلك قبل عصر عمر بن عبد العزيز فلما ويل عمر رفع اجلزية عمن أسلم وكتب بذلك إىل 
وأن اهللا جل ثناؤه ... « فكتب إىل واليه على الكوفة ،)١( والته يف الكوفة ومصر وخراسان وسائر األصقاع

 جابيا، فمن أسلم من أهل تلك امللل فعليه يف ماله الصدقة وال جزية  داعيا إىل اإلسالم ومل يبعثهبعث حممدا 
  .)٢(»عليه

 ظهرت أنواع من الضرائب اجلديدة مل تكن معروفة، يبدو أن اخللفاء األمويني فرضوها لدعم -٢
وقد اختذ بعض هذه الضرائب أشكاال . اإليرادات العامة بسبب التضخم الكبري الذي طرأ على اإلنفاق العام

دمية كانت موجودة قبل اإلسالم، مثل هدايا النريوز وهدايا املهرجان وكانت جتبيها ملوك الفرس يف هذين ق
 ومثل ذلك املكوس اليت كانت جتبيها ملوك العرب .)٣(املومسني اللذين يوافقان أول منتصف السنة الفارسية

  .والعجم قبل اإلسالم
وأجور الضرابني ومثن ) النوبة(رائب الفدية أو كما أن بعضها قد اخترعت له أمساء جديدة مثل ض

وقد تكون بعض هذه أمساء لرسوم تدفع . وأجور البيوت ودراهم النكاح) الكروان(الصحف وأجور القبوج 
. لقاء خدمات معينة تقدمها الدولة، أو أمثان هلذه اخلدمات وليست ضرائب مفروضة باملعىن املعروف اآلن

 أن عمر بن عبد العزيز كان يرى أا من الظلم الذي قهر الناس عليه وال جيوز ولكنه أيا كان واقعها فيبدو
  .للدولة اإلسالمية فرضه

                                     
  .  ٢٣١-٢٣٠نفسه ص) 1(
  .  ١٣١اخلراج أليب يوسف، مرجع سابق، ص) 2(
  .  ١٨٩-١٨٨اخلراج والنظم املالية، مرجع سابق، ص) 3(
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أن ضع عن الناس الفدية، وضع عن الناس املائدة، وضع عن الناس «فقد كتب إىل أحد عماله، عدي بن أرطأة     
  املكس، وليس باملكس ولكنه البخس الذي قال اهللا تعاىل يف حقه               

      * كما كتب إىل عبد احلميد واليه على .. .)١(» فمن جاءك بصدقة فاقبلها
وال أجور الضرابني وال النريوز وال املهرجان وال مثن الصحف ...  وال تأخذن يف اخلراج إال وزن سبعة«الكوفة

ويضيف أبو عبيد أن عمر بن عبد العزيز أمر )٢( »....ال أجور القبوج وال أجور البيوت وال دراهم النكاحو
  .)٣(»أن اركب إىل البيت الذي برفح الذي يقال له بيت املكس فاهدمه«أحد عماله 

 كما توسعت إيرادات الدولة من أمالك العامة وزاد دور القطاع العام االقتصادي وظهر اسم -٣
أقيمت عليها، كاحلوانيت والطواحني متلكها الدولة، وقد بلغت ) مباين( وهي أراضي وعقارات »املستغالت«

  .)٤(»ديوان املستغالت«أمهية هذه اإليرادات أن أُفرد هلا ديوان خاص يف عهد الوليد بن عبد امللك مسي 
اء خاصة هلم، إذ يبدو أنه مل حيدث على أنه ينبغي أن يضاف إىل ذلك الكثري من األمالك اليت اعتربها اخللف

 على خالف ما كان عليه .)٥(تفريق واضح بني األموال العامة وأموال اخللفاء اخلاصة يف معظم العهد األموي
فقد زادت صوايف معاوية بن أيب سفيان يف احلجاز والشام والعراق وفلسطني، . األمر يف العهد الراشدي

  ت شاسعة من أرض بطائح العراق، وهيوخصوصا بعد أن قام باستصالح مساحا

                                     
 . ٨٥ورة هود من اآلية  س*
  .  ٥٢٧أبو عبيد، مرجع سابق، ص) 1(
 ١٣٩٤ر محادة، مؤسسة الرسالة ودار النفائس بريوت الوثائق السياسية واإلدارية العائدة للعصر األموي، حممد ماه) 2(

  .  ٤٣٤نظر صا.  بن أرطأة فذكر النوبة بدال من الفديةيوقد أورد رسالة عمر بن عبد العزيز إىل عد. ٤٣١ص
  .  ٥٢٧أبو عبيد، مرجع سابق، ص) 3(
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  .  ١٩٦نفسه، ص) 5(
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  .)١(أرض واطئة مغمورة باملاء بني البصرة والكوفة، حىت إن غلته منها وحدها بلغت مخسة ماليني درهم
ولعل أهم .  يالحظ أيضا انعدام مصدر التربعات كبند يف اإليرادات العامة وكذلك بند االقتراض العام-٤

على أنه يالحظ ظهور بعض الفتاوى املتعلقة . احلاجة إىل ذلكسبب يف ذلك هو كثرة اإليرادات وعدم 
فاملاوردي يذكر جواز االقتراض على . على الناس) أي الضرائب(باالقتراض العام وتوظيف الوظائف املالية 

كأرزاق اجلند ومثن الكراع «بيت املال إذا كان ما يقترض له هو من نوع الديون املترتبة على بيت املال 
 وينقل عن الشافعي أن ويل األمر ال ينبغي أن يدخر .)٢( وخاف ويل األمر الفساد يف تأخري سدادها»والسالح

 أي أن له أن يفرض الضرائب املالية لسداد ما » ألن النوائب تعني فرضها عليهم إذا حدثت«يف بيت املال شيئا 
  .)٣(تتطلبه النوائب من نفقات

ملال وجوه من املصاحل مما يعم ضرره لو مل يقم به ويل األمر، ويضيف املاوردي أن مما يستحق على بيت ا
 .)٤( »كان من فروض الكفاية على كافة املسلمني حىت يقوم به من فيه كفاية، كاجلهاد«فإن مل جيد له املال، 

 مما يعين جواز فرض الضرائب للقيام ذه املصاحل اليت تصبح من فروض الكفاية، لو مل يكن يف بيت املال ما
  . يفي بسداد نفقاا

 وازدياد إيراد .)٥( وأخريا ينبغي مالحظة ازدياد إيراد اخلراج بشكل كبري بسبب العناية بالزراعة والري-٥
  .الزكاة أيضا حىت إنه يروى أا فاضت عن احلاجة يف عهد عمر بن عبد العزيز

                                     
  .  ١٨٨-١٨٦نفسه، ص) 1(
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  القسم الرابع
  التطبيقات املعاصرة خلصائص اإليرادات العامة

  إلسالميف صدر ا
إن حماولة اكتشاف نظرية لإليرادات العامة يف اإلسالم وتصور هيكل هلذه اإليرادات ينبغي أن تقوم على 

لذلك فإن ما أوردته يف األقسام الثالثة األوىل من هذه الدراسة . فهم اإليرادات العامة يف صدر الدولة اإلسالمية
وإن الفرضية األساسية اليت يقوم عليها هذا القسم . سمسيكون له التأثري األول واألكرب على مضمون هذا الق

 ال ميكن أن يؤسس إال على -إمنا هي أن النظام املايل اإلسالمي، شأنه يف ذلك شأن جوانب اإلسالم األخرى
املبادئ اإلسالمية نفسها بصفائها ونقائها اللذين وردت ما يف املصادر األساسية لإلسالم، القرآن والسنة، وإن 

خري ما يساعد على فهم هذين املصدرين تتبع مواقف الصحابة وتفسريام، وإن ما يرد من أفكار من من 
خارج هذه املصادر ينبغي دائما أن يقاس مبعايري هذه املصادر نفسها، فيؤخذ منه ما ال يتنافر معها ويترك ما 

لنظام االقتصادي اإلسالميني، إال أننا ويف هذا ال يكاد خيالفين واحد من الباحثني يف النظام املايل وا. سواه
سنالحظ يف الواقع العملي أن كثريا من الباحثني ينسون هذه الفرضية األساسية ويرتلقون خارجا عن مقتضاها 

  .يف غمرة البحث نفسه، لذلك فإن العودة إليها والتذكري ا ليسا من قبيل اإلطناب أو تدبيج الكالم
  :رئيسة لإليرادات العامة يف النظام اإلسالمي مبا يليوميكن تلخيص عناصر املالمح ال
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  :إيراد القطاع العام: أوال
  :امللكية العامة والقطاع العام االقتصادي

  .إن طبيعة مبدأ امللكية يف اإلسالم تقتضي اتساعا يف إيرادات الدولة غري الضريبية
نة وحممية إىل جانب ملكية عامة فنظام امللكية الذي شرعه اإلسالم يقوم على وجود ملكية خاصة مصو

مصونة وحممية أيضا، فهو بذلك نوع من التزاوج بني امللكية العامة واخلاصة فالنظام اإلسالمي قد خص الدولة 
فاألمالك العامة تشمل األراضي غري الداخلة يف اإلنتاج . مبلكية قطاع واسع من الثروة االقتصادية يف البالد

 يضاف إىل ذلك أن .)١(ة ومنابع الطاقة الكبرية، مثل الشالالت ومساقط املياهاالقتصادي والثروة املعدني
مسؤولية الدولة اإلسالمية يف تأمني اخلدمات العامة كالطرق ومياه الشرب وغري ذلك من املصاحل العامة، 

يتوسع حجم ومسئوليتها يف استثمار فوائض القطاع العام االقتصادي وأمالكه يف مصاحل املسلمني تقتضيان أن 
  .)٢(القطاع وحجم امللكية العامة إىل حد أكرب مما هو مشاهد يف النظام الرأمسايل بشكل ملحوظ

يضاف إىل ذلك ما أشرت إليه يف القسمني األول والثاين من هذا البحث أن إقامة أصول ثابتة تدر موردا 
ركان السياسة املالية يف العهدين غري ضرييب للخزانة العامة وتكون مادة للمسلمني كان ركنا أساسيا من أ

النبوي والراشدي، ويالحظ أن كون معظم األراضي الزراعية يف كثري من البلدان اإلسالمية يف الشرق األوسط 
  ووسط وجنوب آسيا أراضي خراج مملوكة للمسلمني أمر يعترب مبثابة حقيقة تارخيية، وإن كان 

                                     
ث قدم يف ندوة حب» ام االقتصادي اإلسالميالقطاع العام االقتصادي ودوره يف توليد اإليرادات العامة يف النظ«منذر قحف ) 1(

هد اإلسالمي للبحوث والتدريب باالشتراك مع عموارد الدولة املالية يف اتمع احلديث يف وجهة النظر اإلسالمية اليت نظمها امل
  .  نظر أيضا املراجع املذكورة فيهااو. ٣٧-٣٢و ٦-٢، ص١٤٠٦ شعبان ١٠-٣جامعة األزهر يف القاهرة، 

  .  ٥٠-٤٩ و ٣٨-٣٧ه، صنفس) 2(
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 خالل القرون املاضية - أو احملياة-وصا األراضي املستصلحةبني هذه األراضي كثري من اجليوب العشرية خص
  .مما مل يكن يصله ماء اخلراج

وبعد اختراع أسلوب استمرارية رأس املال الثابت عن طريق احتساب اقتطاعات من العائد كافية 
 يعد حيتاج أن الستبدال ما يهلك من األموال الثابتة، فإن تكوين ملكية عامة ذات مورد دائم للخزانة العامة مل

يقتصر على األرض الزراعية، بل صار ميكن تعميمه إىل أنواع أخرى من االستثمارات مبا يف ذلك االستثمارات 
  .النقدية يف كثري من األحيان

  :غري أنه ينبغي أن يالحظ أن مصادر القطاع العام االقتصادي الذي أشري إليه هنا إمنا هي
م على وضع حدود ومعامل وأنواع من الثروات ختصص للملكية العامة  نظام امللكية يف اإلسالم القائ-١

  .لألمة بكاملها
  . استغالل فوائض هذه األمالك يف مشروعات ذات عائد مايل للخزانة العامة-٢
 استعمال عوائد الغنائم واجلزية وعشور جتارة أهل احلرب أو االقتراض من القطاع اخلاص إلقامة -٣

  .ذات عائد مايل للخزانة العامة) التمستغ(مشاريع اقتصادية 
ومل يكن من مصادر القطاع العام املصادرة الكلية أو اجلزئية للملكية اخلاصة اليت أكد اإلسالم على 
حرمتها وصوا، كما مل تتم إقامة األمالك العامة يف العهدين النبوي والراشدي عن طريق فرض ضرائب على 

  .إضافتها للقطاع العام لتكوين ثروته وإقامة مشروعاته االقتصاديةالناس من أجل أخذ بعض ادخارام و
وال يعين عدم االعتماد على الضرائب أو املصادرة التقليل من أمهية القطاع العام االقتصادية فإن ما خصص 

  من أمالك عامة يف النظام االقتصادي اإلسالمي جيعله 
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ى عاتقه مسؤولية جسيمة يف تنمية هذه األمالك والعمل على  من النشاط االقتصادي ويلقي علاميثل حيزا كبري
  .استخراج إيراد دائم مستمر منها لتمويل اخلزانة العامة للدولة اإلسالمية

  :أسعار منتجات القطاع العام
تستطيع الدولة اإلسالمية حتديد أسعار منتجات القطاع العام بالصورة اليت تراها مناسبة ارتفاعا واخنفاضا، 

 وبإمكان الدولة أن .)١(لتحقيق األهداف االقتصادية اليت تصبو إليها مبا حيقق املصلحة العامة للمجتمعوذلك 
تستعمل السعر التمايزي بني السلع واخلدمات اليت تنتجها أو بني فئات املستهلكني أو بني األقاليم واملناطق 

  .اجلغرافية أيضا كأداة لتحقيق أهداف السياسة االقتصادية
  :نه ينبغي أن نالحظ بضعة أمور، أمههاغري أ

 قياسا على املبادئ العامة يف احلمى واألرض املوات واألمالك العامة للمسلمني، ال جيوز للدولة أن -١
وبالتايل فإن األسلوب الرأمسايل القائم . ختص األغنياء ببعض املزايا متنع منها الفقراء، وإن كان يصح العكس

إىل القطاع الغين ) الزراعة والرعي(طريق ضخ الوفورات من القطاعات الفقرية على تشجيع االستثمار عن 
  .بوسائل الضرائب والتسعري وغري ذلك قد يكون موضع تساؤل كبري يف االقتصاد اإلسالمي) الصناعة(

 أن كثريا من اخلدمات اليت ألفت اتمعات االشتراكية واملاركسية اعتبارها جمانية قد ال تكون -٢
 كالمها واجب على الدولة اإلسالمية عند -فالتعليم والعناية الصحية. رورة جمانية يف االقتصاد اإلسالميبالض

وفيما عدا ذلك فتعليم الصبيان مسؤولية آبائهم وكذا . توفر إيرادات كافية هلما من القطاع العام االقتصادي
  ملعروفة يف الفقه اخلدمة الصحية هي جزء من النفقة الشرعية الواجبة بتفصيالا ا

                                     
ويالحظ أن الدولة تستطيع استخدام حجم اإلنتاج والعمالة يف القطاع العام االقتصادي كأداة من أدوات السياسة ) 1(

  .  االقتصادية أيضا، كما تستطيع تغيري حجم إنتاج سلعة ما كخام احلديد مثال لتحقيق نفس الغرض
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فإذا الحظنا أن الفقراء قد فرض هلم اإلسالم كفايتهم من الزكاة، فإن مل تكف، ففي أموال األغنياء . اإلسالمي
حق ضمان احلد األدىن من املعيشة للفقراء، فإن من املمكن أن ال يكون تعليم األغنياء وال اخلدمات الصحية 

سالمي، أما الفقراء فيمكن لصندوق الزكاة أن يعطيهم ما ينفقون منه على املقدمة إليهم جمانيني يف االقتصاد اإل
  .التعليم والصحة

 أن إنشاء اخلدمات العامة كالطرق ومسابل املياه واملساجد وصيانتها هي مسؤولية الدولة اإلسالمية -٣
دى الدولة ما يكفي من  فإذا مل يكن ل.)١(إذا كانت هلا إيرادات من أمالك الدولة والقطاع العام االقتصادي

  .)٢(هذه اإليرادات كان هلا فرض رسوم استعمال عادلة على املستفيدين من بعض هذه اخلدمات
 - بعض األمالك العامة يعتربه الفقه اإلسالمي ملكا عاما للمسلمني وخصوصا ما ورد يف احلديث-٤

 أي سواء، قد »الناس فيه شرع« و »من ورده أخذه« -)يف حديث ملح مأرب(الكأل واملاء والنار وامللح 
يكون من الصعب حتميله سعرا أكثر من كلفة اإلنتاج فيما لو اقتضى التطور التكنولوجي والسكاين أن 

ألن يف وضع أسعار تزيد . االنتفاع منه أو أخذه لوارده استثمار لرأس مال كبري كتصفية امللك وتعبئته وتوزيعه
  .)٣( على حق الناس بأخذه عندما يأتون إليهعن الكلفة يف مثل هذه املنتجات تضييق
  :مرونة خراج القطاع العام االقتصادي

 إيراد مايل حيمل من املرونة ما ال حتمله الزكاة مثال، -ج القطاع العام االقتصاديا خر-وأخريا فإن اخلراج
  فالدولة اإلسالمية تستطيع زيادته وإنقاصه حسب 

     

                                     
   . ٢٤٥األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص) 1(
 غريه واملسجد فإنه مأما الطريق الذي ليس هل. كالطريق الذي للناس غريه ولو صعبا واملشرب الذي يستغىن عنه ولو حبرج) 2(

  .  ٢٤٦-٢٤٥يراجع األحكام السلطانية، نفسه، ص. ال يصح فرض الرسم عليهما
لى هذه املصادر الطبيعية مبا ميكنهم من وبنفس الوقت ال يصح السماح ألفراد من الناس بتركيب اآلالت االستثمارية ع) 3(

  .  احلصول على أكثر مما ميكن ألي شخص أخذه منها
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ع تعديل طرق الفرض والتحصيل بنفس املرونة، ففي حني فرض عمر اخلراج األحوال االقتصادية، كما تستطي
 «على كل مقدار من األرض، اقترح أبو يوسف تعديل طريقة الفرض إىل النسبة املئوية) وظيفة(مقدارا حمددا 

يها من مقامسة خفيفة ف... ومل أجد شيئا أوفر على بيت املال وال أعفى ألهل اخلراج من التظامل فيما بينهم
 كما أن الدولة اإلسالمية تستطيع استعمال حصيلة خراج .)١(»راحة وفضل... للسلطان رضا وألهل اخلراج

القطاع العام االقتصادي لتحقيق أي من املصاحل العامة يف حني جندها مقيدة باملصارف الثمانية عند استعماهلا 
  .حلصيلة الزكاة

  :الضرائب: ثانيا
للنظام املايل اإلسالمي، وهي الفريضة املالية الوحيدة يف النظام االقتصادي الزكاة، وهي الركن األساسي 

 وال يعين هذا »متمول«اإلسالمي، جتب على اإلنسان ألنه ميلك ماال أو هي الفريضة الوحيدة على املال ألنه 
ه أو عدم وجود وجائب مالية أخرى، ولكن يعين أن مجيع الوجائب األخرى ليست مفروضة على املال نفس

 أي ميلك النصاب فالنفقة على األقارب وقرى الضيف وسد حاجة الفقري واملسكني -على اإلنسان ألنه غين
واجلزية على أهل الذمة وعشور جتارة أهل احلرب وغري ذلك من وجائب مالية عرفها النظام اإلسالمي إمنا 

سكني والدخول يف محاية الدولة تتوجب ألسباب أخرى هي حاجة األقارب ونزول الضيف وحاجة الفقري وامل
وإمنا اعترب . اإلسالمية صحا أو حربا وإدخال بضاعة أهل احلرب إىل أراضي املسلمني وغري ذلك من أسباب

 وهذا يعين أن النظام .)٢(وجود املال شرطا هلا كاحلج جيب بسبب اإلسالم، وشرطه االستطاعة وأمن الطريق
 من مال الغين جربا بسبب كونه غنيا، سواء أكان هذا األخذ اإلجباري املايل اإلسالمي ال يقبل مبدأ أخذ جزء

  .كامال باسم الغصب أو املصادرة أم كان جزئيا باسم ضريبة تفرض على الغين ألنه ميلك املال

                                     
  .  ٥٠-٤٩اخلراج أليب يوسف، مرجع سابق، ص) 1(
  .   وخصوصا الفقرات األربعة األخرية٩٩٢-٩٨٨فقه الزكاة، مرجع سابق، ص) 2(
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وقد أشرت يف األقسام الثالثة األوىل من هذا البحث إىل أن الدولة اإلسالمية يف صدر اإلسالم مل تفرض 
 الناس وأن ما فرض من ضرائب بعد ذلك اعتربه العلماء جائرا وغري مشروع وألغاه خامس الضرائب على

  .اخللفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز
ومن جهة أخرى، معلوم أن األنظمة االقتصادية واملالية املعاصرة تتحدث عن فرض الضرائب ألهداف 

 وهو ميثل اجلزء األهم من الدور ،)١( لسلع العامةمتعددة أمهها سداد النفقات العامة اليت يتطلبها إنتاج ا
على . التخصيصي للضريبة إذ يتعلق بتخصيص املوارد االقتصادية بني إنتاج السلع العامة وإنتاج السلع اخلاصة

أما األهداف األخرى للضريبة فهي . أن للضريبة دورا ختصيصيا آخر هو بني أنواع السلع اخلاصة نفسها
  .)٢(ستقرار والتوازن والتنميةأهداف التوزيع واال

والسؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح هنا هو ما هو موقع الضرائب يف النظام املايل اإلسالمي؟ وهل مثة من 
  .قيود على فرضها أو استعماهلا كوسيلة لتحقيق األهداف املذكورة؟

ني خالل التاريخ مما ال يتسع له ولإلجابة على هذا السؤال البد من االستعانة باآلراء العلمية لعلماء املسلم
  ولكن العرض الذي قدمته يف هذا  )٣( اال يف هذا البحث

                                     
  :للتفصيل يف السلع العامة وتعريفها يرجع إىل) 1(

R.A. Musgrave and P.B. Masgrave, Public Finance in Theory and Practice, 4th ed. (Mc Graw-
Hill, New York, 1984), P.P. 48-54  . 

  .»حنو نظرية للضرائب يف االقتصاد اإلسالمي«منذر قحف : ملزيد من التفصيل هلذه األهداف يرجع إىل) 2(
 Towards a Theory Taxation in Islamic Economics حبث قدم يف ندوة السياسة املالية وختطيط التنمية يف 

أباد، يف متوز اإلسالم اليت عقدها يف إسالم أباد املعهد العايل لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسالمية العاملية يف إسالم 
دي وعابدين سالمة ، ويرجع أيضا للمراجع املذكورة هناك وخباصة أحباث فضل الرمحن فري٧ - ٣م، ص١٩٨٦) يوليه(

  .  وحممد خمتار متويل وكذلك كتاب مستريف وسقريف املذكور سابقا
، ٢، ج١٩٧٥عبد السالم العبادي، امللكية يف الشريعة اإلسالمية، مكتبة األقصى، عمان، ) أ: للتفصيل يف ذلك يرجع إىل) 3(

  .  ١١٠٥-١٠٩٣ و ٩٩٢-٩٩٠ وفقه الزكاة، مرجع سابق، ص٣٠١-٢٨٨ص
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  -: واستعراض آراء العلماء املشار إليها ميكن من استخالص القواعد التالية.)١(البحث وأحباث أخرى
ز فرض أية ضريبة  أن الزكاة هي الفريضة الشرعية الوحيدة على املال حبكم كونه ماال مملوكا وال جيو-١

أخرى على املال ألنه متمول، أي أنه ال جيوز أن تفرض الضرائب على األغنياء بسبب أم ميلكون ما ميلكون 
من ثروات ودخول، وقد يعين ذلك أن هدف حتويل الوفورات اخلاصة إىل القطاع العام ليس مما يبيح يف النظام 

  .املايل اإلسالمي فرض الضرائب
ألن ) أو الثروات(أصحاب الدخول ) أو ثروة(ن فرض الضرائب بقصد تقليل دخل وقد يعين أيضا أ
ينشئ زيادة يف الطلب مما ينشأ عنه ضغط على األسعار باجتاه الزيادة ليس أمرا ) أو الثروة(احلجم احلايل للدخل 

مؤذ ينبغي جتنبه يدخل يف حسبان النظام املايل اإلسالمي ألنه حىت لو تقرر أن مثل هذا الضغط على األسعار 
أوهلما : فإن حجم األذى ال يربر مصادرة املال اخلاص باسم الضريبة من أجل استقرار األسعار لسببني هامني

وجود بدائل لتقليل الدخل تؤدي نفس الغرض، منها تقليل الطلب احلكومي، وامتصاص جزء من الدخل 
 لو -وثانيهما أن مثل هذا األذى.  الطلب، إخلالفردي باالقتراض العام، واستعمال األدوات النقدية لتقليص

 ال يقتضي أخذ الزيادة وإمنا احلجر عليها فقط مثل حالة إنفاق السفهاء أمواهلم املشار إليها -ثبت وتأكد شرعا
  .يف اآلية اخلامسة من سورة النساء

 ضمن مصارفها  املبدأ الثاين هو أن األصل أن تكفي الزكاة للوفاء جبميع االحتياجات اليت تدخل-٢
 كفيلة بإغناء الفقراء والقيام مبؤونة مجيع -والزكاة مع مرور الزمن. الثمانية اليت نص عليها القرآن الكرمي

 -وإن وجدت حاالت من الضرورة امللحة اليت تتسع فيها حاجات الفقراء واملساكني. مصارف الزكاة الشرعية
  دون 

                                     
يف  Taxation Policy in an Islamic economy وكذلك منذر قحف، ٩٠لبحث املذكور يف احلاشية رقم نظر اا) 1(

، حترير ضياء الدين أمحد ومنور إقبال وحممد فهيم خان، Fiscal Policy and Resource Allocationكتاب 
  .  ١٥٣-١٣١، ص١٩٨٣املركز العاملي ألحباث االقتصاد اإلسالمي، جدة، : الناشر
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 فإنه ميكن التوظيف على األغنياء مبا يسع -ة للدولةإليرادات العاديوجود موارد كافية من الزكاة أو غريها من ا
وإمنا تقع مثل هذه الضرورات بصورة استثنائية، مثل حاالت احلروب والكوارث الطبيعية، . حاجة الفقراء

 عن سنوات -ومع ذلك، فحىت مثل هذه األحوال، يفضل استيفاء الزكاة مقدما. والتخلف االقتصادي الشديد
  .لقيام ذه احلاجات، كلما كان ذلك ممكنا من الناحية االقتصادية والعملية الواقعية من األغنياء ل-الحقة
 واخللفاء الراشدين من -إن الرسول .. هو ترسيخ مبدأ محاية أموال الناس اخلاصة:  املبدأ الثالث-٣

هذه النقطة ال يصح  -بعده، احتاج مرات كثرية إىل املال العام، ولكنه مل يفرض على الناس ضريبة على أمواهلم
  . إىل املدينة- -احلاجة كانت واضحة منذ أول حلظة جاء ا الرسول .. مطلقا أن منر عليها مرورا سهال

ومرات كثرية وضحت حاجات حمددة غري احلاجات العامة مثل حاجات استنقاذ األسرى يف مكة، والقيام 
 بل دعا الناس - أية ضريبة مالية على أي إنسان- -ولبطعام الفقراء يف املدينة، ومنوه، ومع ذلك مل يفرض الرس

 بنصوص كثرية، وهذه احلماية قد خنطئ كثريا إذا -وأعلن محاية أموال الناس أيضا. بصورة مستمرة للتربعات
بل أن أهم ما فيها هو حفظ ومحاية أموال الناس ضد .. قصرناها على أال يعتدي بعض الناس على البعض اآلخر

    يف شهركم هذا.. كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا.. لكم ودماؤكم عليكم حرامأمواالدولة 
ألن موضوع السرقة .. هذه احلرمة تنطبق على الدولة أول ما تنطبق، أكثر بكثري مما تنطبق على األفراد

ذه فه.. وهذه احلرمة ال تتحدث عن حرمة السرقة والنهب والسلب.. ورد يف نصوص كثرية متعددة.. والقتل
  .وردت فيها نصوص كثرية قبل ذلك واحلماية املقصودة يف هذا احلديث العظيم هي احلماية من اعتداء الدولة
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فإنتاج بعض السلع العامة موكول للدولة . هو تكوين رأس مال عام لسداد اإلنفاق العام:  املبدأ الرابع-٤
وال . ة، حنو والية القضاء ووالية احلسبة ووالية اجلندوهذا مما عرب عنه العلماء بالواليات العامة اإللزامي.. نفسها

ولقد قامت النظرية اإلسالمية . بد هلذه الوظائف العامة من نفقات، يتم القيام ا من اإليرادات العامة للدولة
  على تكوينه منذ األيام- -على أن املصدر األول هلذه األموال هو إيراد رأس املال العام، الذي عمل الرسول

األوىل للدولة، منذ حدائق خمرييق السبعة وأراضي خيرب، حىت يكون رأس املال العام هذا هو مصدر إيرادات 
وقد تدعم هذا بتخصيص اجلزء األكرب من املوارد الطبيعية يف البالد إىل امللكية العامة لتكون مصدرا . اخلزينة

  .إليرادات امليزانية
الكثري على املبادرة الفردية للناس لسداد الكثري من االحتياجات  - وأقول-االعتماد:  املبدأ اخلامس-٥

وله كذا .. والناس حيتاجون إىل املاء فمن يشتري بئر رومة.. املاء.. العامة العادية وخصوصا يف جمال اخلدمات
  ..فجاء عثمان واشتراها وأوقفها للناس يشربون ويتوضؤون منها.. وكذا يف اجلنة

.. بعد ذلك وجد الوقف.. جبهد من الدولة وإمنا بإثارة املبادرات الشخصية للتربعوتوفري املال مل يكن 
ماذا يفعل فأرشده املصطفى إىل أن حيبس ..  عن أرض له خبيرب ال يريد أن حيتفظ ا- -عمر يسأل الرسول

  ..أصلها ويتربع بريعها وعائدها
ة مسجدا منها ومل تنب املساجد جبمع املال العام، مل تنب الدول.. بين عدد من املساجد يف املدينة.. واملساجد

 وبعده، ووسع املسجد - -بين عدد من املساجد يف عهد الرسول.. ومل تفرض فرائض لبناء مسجد واحد
كل هذا كان يعتمد فيه على املبادرات الشخصية .. النبوي أكثر من مرة ا، ووسع احلرم أيضا أكثر من مرة

 -  -وكذلك إطعام الفقراء، وأهل الصفة، كان يتربع به الناس وكان الرسول . ساليت كان يتربع ا النا
  دائما حيث الناس على 
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هذا التربع، وحيفز ضمائرهم، وعواطفهم هلذا النوع من التربع وهلذا النوع من اإلنفاق العام، وسد احلاجات 
  .العامة

 ويفسر هؤالء عدم -يربط ذلك بالضرورةومن يقول من الفقهاء بإمكان فرض الضرائب على الناس، إمنا 
إن هلذا الفهم .  اإلسالمية بعدم نشوء هذه الضرورة بسبب وفرة املوارد األخرىةوجود ضرائب يف صدر الدول

  -:للضريبة نتيجتني هامتني مها
 أن فرض الضريبة هو آخر سهم يف جعبة النظام املايل اإلسالمي تأيت قبله أسهم كثرية أمهها خراج -١

طاع العام االقتصادي، استنفاد الزكاة جباية وإنفاقا وعدم كفايتها لسد حاجات مستحقيها، بيع ما ميكن الق
بيعه من السلع واخلدمات العامة ملشتريها أو املستفيدين منها لقاء سعر مناسب، متويل ما ميكن من املشاريع 

 مبادئ املشاركة أو املضاربة الشرعية، العامة وخاصة التنموية منها مبسامهات من القطاع اخلاص قائمة على
  .)١(االقتراض العام االختياري أو اإلجباري، التربعات للخزانة العامة

 ال بد من متحيص النفقات اليت تفرض من أجلها الضريبة واستبعاد ما ليس بضروري منها ويالحظ أن -٢
لتحويل نفقات سرفية أو غري واجبة حتديد معىن الضرورة هنا يتخذ املعىن الشرعي فال يصح فرض الضريبة 

شرعا األمر الذي يقتضي ربط فرض الضريبة باإلنفاق العام ربطا حمكما ومبا جيب على الدولة أن تقوم به من 
وظائف يف النظام اإلسالمي، مع مالحظة التفريق بني ما جيب القيام به يف مجيع األحوال، وما يتعلق وجوب 

 ولنأخذ مثاال .)٢(له كما أشرت إىل ذلك يف مثال كفالة الديون يف العهد النبويعمله بتوفري موارد غري ضريبية 
على ذلك إذا مل تكف حصيلة الزكاة لسد حد الكفاف للفقراء، ومل تكن لدى الدولة مصادر غري ضريبية، 

يا فهل يصح فرض الضريبة لتحقيق مستوى من املعيشة الئق اجتماع. جاز هلا فرض الضريبة لسد حد الكفاف
  أو ما يسمى مستوى الكفاية الالئق؟ إن اإلجابة على هذا

                                     
  .  ٣٨-٣٥حنو نظرية للضرائب يف االقتصاد اإلسالمي، مرجع سابق، ص) 1(
  .  ٣٥-٣٣ و ١٤-٨نفسه، ص) 2(
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السؤال حتتاج إىل التدقيق يف مدى دخول هذا احلد يف الضرورة الشرعية ومالحظة أن العلماء قد حبثوا يف حد 
 ميكن هلا أن تغين وال تقتصر على بلوغ - عندما تعطى-شرعي من الغىن مينع من إعطاء الزكاة، وإن كانت 

  .)١(دذلك احل
أما الضرورات غري اإلنفاقية اليت تذكر عادة لتربير فرض الضرائب فينبغي أيضا أن تقاس باملعيار الشرعي 
وأن تقدر بقدرها بدقة مع التأكد من أن الضريبة فيها العالج لتلك الضرورة وليس يف غريها مما ال يتطلب أخذ 

ه املعايري قلما تنطبق على هدف استقرار الطلب وقد الحظت قبل صفحات يف هذا البحث أن هذ. أموال الناس
  .اإلمجايل واألسعار مثال

 عندما - أن مبدأ التضامن بني أفراد اتمع اإلسالمي ميكن أن يشكل قاعدة متينة لفرض الضرائب-٦
وفداء األسرى يف الصحيفة ) الديات( طبق هذا املبدأ على املعاقل  وقد رأينا أن الرسول .)٢(تفرض
وأن املؤمنني ال يتركون مفرحا بينهم أن يعطوه باملعروف يف فداء «رية اليت أصدرها عند قدومه املدينة، الدستو
 وينبغي أن يالحظ أن نفقات العقل والفداء من النفقات الالزمة اليت ال ميكن االستغناء عنها، ففي .)٣(»أو عقل

الواجبة اليت يتضامن من أجل سدادها أفراد اتمع االستناد إىل مبدأ التضامن ال بد من التفريق بني النفقات 
والنفقات غري الواجبة اليت ال جيرب الناس على املساعدة فيها دون أن يعين ذلك عدم إمكان تضامنهم التربعي يف 

  .التخفيف من وقعها
 »ملكنةذوي ا« وأخريا يالحظ أن علماء املسلمني مل خيتلفوا يف أن عبء الضريبة ينبغي أن يوزع على -٧

فالعدل والتضامن االجتماعي يقتضيان أن .  أيضا»حبسب أحواهلم«أي األغنياء، وواضح أن ذلك يعين 
  . وأن ال تفرض الضرائب على الفقراء،)٤( الضرائب تفرض على األغنياء بطريقة تصاعدية

                                     
  .  ٥٥٦-٥٥٠فقه الزكاة، مرجع سابق، ص ) 1(
  .  ١٠٧٣نفسه، ص) 2(
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  .  يف التكليف
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فالضرائب غري . من هنا يبدو أن من احملتمل االعتراض على بعض أنواع الضرائب من وجهة النظر الشرعية
املباشرة اليت يقصد منها حتصيل أكرب إيراد للخزانة غالبا ما تفرض على سلع أو خدمات يستهلكها قطاع كبري 
من الناس مما حيمل الفقراء عبئا مساويا لعبء األغنياء، كما أن كثريا من الضرائب اجلمركية ميكن أن يكون 

  .)١( األغنياءتنازليا حبيث يتحمل منه الفقراء أكثر مما يتحمل
يضاف إىل ذلك أن التمويل عن طريق االقتراض من البنك املركزي كنوع من اإليرادات العامة قد يشار 
عليه بعالمة استفهام كبرية من الوجهة الشرعية على أساس مبدأ حتميل الضريبة لألغنياء، فالتمويل عن طريق 

عام واخنفاض يف قيمة العملة هو يف الواقع نوع اإلصدارات اجلديدة للنقود إذا كان يؤدي إىل تضخم نقدي 
 عبء هذا النوع - مع غريهم-وهو بذلك حيمل الفقراء. من الضريبة على ثروات ودخول الناس املعرفة بالنقد

  .من الضريبة األمر الذي ال يتفق مع املبدأ اإلسالمي يف توزيع العبء الضرييب على ذوي املكنة وحدهم
  :اخلاص يف متويل اإلنفاق العاماشتراك القطاع : ثالثا

ويالحظ . املشاركة واإلقراض، والتربع: ميكن للقطاع اخلاص أن يشترك يف متويل اإلنفاق بثالثة أساليب
أن هناك أمثلة كثرية يف العصرين النبوي والراشدي على اإلقراض والتربع، أما املشاركة فقد ال جند عليها مثاال 

  . أا أرغب للقطاع اخلاص من اإلقراض ملا فيها من عائد متوقعمن مصدر الدولة اإلسالمية إال
 ميكن ملشاركة القطاع اخلاص يف اإلنفاق العام أن تتخذ عدة صيغ أمهها االشتراك يف متلك حصص يف -١

وميكن هلذا االشتراك أن يتخذ صيغة . مشروعات اقتصادية مرحبة تقوم ا شركات القطاع العام االقتصادي
  .م أو سندات املقارضة املبنية على عقد القراض الشرعيمتلك األسه

                                     
  .  ٣٩مرجع سابق، ص» حنو نظرية للضرائب« ) 1(
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وكذلك ميكن متويل املشروعات اإلنشائية غري االقتصادية للقطاع العام مثل املباين احلكومية أو الطرق 
اانية من قبل القطاع اخلاص بأن يقوم األخري بإنشائها وبيعها وتأجريها للدولة، أو بيعها هلا تقسيطا، أو بناء 

ه اإلنشاءات على طريقة عقد االستصناع ذي الدفع املؤجل، حبيث حيقق القطاع اخلاص رحبا مقبوال غري هذ
  .ربوي، ويقوم بيت املال بالسداد من إيراداته العادية على عدد من السنوات املقبلة

وميكن أيضا توسيع مفهوم مشاركة القطاع اخلاص على أساس يتفق مع أحكام الشريعة ليشمل متويل 
النفقات اإلدارية العادية نفسها عن طريق حتديد قطاعات من اخلدمات احلكومية، مثل إدارة وتشغيل مطار أو 
إجناز مهمة تعليم األطفال يف سنة معينة يف مدينة معينة، حتديدا دقيقا حبيث ميكن التعاقد على إجنازها مع 

  .القطاع اخلاص على أن يكون سداد قيمة العقد يف املستقبل
 أن تكون بديال كامال لالقتراض العام - على أساس الربح املشروع-ك ميكن ملشاركة القطاع اخلاصوبذل

الداخلي القائم على الربا ولسداد العجز يف امليزانية العادية أو اإلمنائية بشكل قد يدفع مبجموع النظام 
ية للحكومة سواء يف الثروة اإلنشائية االقتصادي املايل إىل قدر أكرب من الدميقراطية حبيث تصبح القوة االقتصاد

  .أو كوا أكرب رب عمل موزعة ومملوكة لألفراد أكثر فأكثر
أما املشكالت اليت قد يثريها متويل وملكية الشركات املتعاقدة مع احلكومة من الناحية الشرعية مثل 

صر موجودات هذه إال بقيمتها االمسية فيمكن حلها عن طريق حتديد عنا. ضرورة عدم تداول الديون
 يف - على احلكومة-الشركات حبيث ال تشكل فيها الديون العنصر األكرب وحبيث تعترب زيادة الديون

موجوداا عامل ضعف يف الشركة ودليال على أا غري قادرة على احلصول على مشروعات جديدة، فكلما 
كما ميكن . زداد القيود على تداول أسهمهاازدادت الديون يف الشركة اقتربت من التصفية وبالتايل ينبغي أن ت

وضع حد أقصى لعدد األسهم اليت ميتلكها الفرد يف هذا النوع من الشركات حبيث يضمن عدم متركزها يف أيد 
  .قليلة
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ومن .  ميكن اللجوء إليه أحيانا وخباصة االقتراض اإلجباري- بدون فوائد- كما أن االقتراض العام-٢
، وهو أمر )الزكاة(السنة املطهرة االقتراض من األغنياء والدفع املسبق لاللتزامات املالية صيغه اليت تشري إليها 

عدا املصرف ( على أن أهم صوره االقتراض من القطاع املايل واملصريف .)١(معروف يف بعض األنظمة املعاصرة
  ).املركزي
وهي تزداد . دولة اإلسالمية املعاصرة وأخريا فالتربعات ليست مما ميكن إغفاله يف اإليرادات العامة لل-٣

ويالحظ أن من أهم صيغ التربعات املعاصرة ترك . مع ازدياد التالحم والتالقي بني احلكومات والشعوب
  . للقطاع اخلاص يتربع بالقيام به- كتزيني الشوارع واحلدائق العامة مثال-قطاعات من اخلدمات واإلنشاءات

                                     
ولكن جمموع األقساط اليت . فالواليات املتحدة تشترط تأدية أقساط ضريبة الدخل أثناء السنة املالية إىل اخلزانة العامة) 1(

رب من الضريبة املستحقة مما يقتضي إعادة الفائض لألفراد بعد اية السنة، ويبلغ هذا تتطلب اقتطاعها هي يف العادة أك
  .  الفائض يف العادة عشرات الباليني من الدوالرات
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  املناقشات والتعقيبات
  : من جامعة سطيفأمحد سعيد

نشكر الدكتور منذر قحف على هذا البحث القيم الذي حاول فيه استكشاف بعض إيرادات امليزانية 
  .العامة للدولة يف النظام اإلسالمي

واحلقيقة أن هذا البحث يفيد كثريا يف تأسيس النظرية اإلسالمية لإليرادات العامة املستعملة يف العصر 
  . الشريعة اإلسالمية احلنيفة وبالذات يف السنة النبوية العطرةاحلديث إىل أصول عريقة يف

وهذا بالطبع أمر نفخر به مجيعا إذ إنه يعد تقانيا علميا قاطعا لكل االدعاءات اليت ترجع نشأة علم 
  .االقتصاد إىل فترة زمنية قصرية يؤرخ هلا بظهور كتاب ثروة األمم يف بريطانيا

 هامة وأساسية يف متويل امليزانية العامة ومطبقة حاليا يف كثري من ولقد بني لنا الباحث بأن مصادر
.. اقتصاديات العصر احلديث هي أصيلة بأصالة التاريخ اإلسالمي، وهلا جذورها العميقة يف االقتصاد اإلسالمي

اضر ما ومن هذه املصادر اليت ذكرها احمل.. وال حرج وال ضرر من االعتماد عليها وتطبيقها يف احلياة العملية
  :يلي

  .ما يسمى حديثا بقانون القطاع العام الطوعي منها واإلجباري
لكن احملاضر يف القسم األخري من حبثه وبالذات عندما يتحدث عن أهم مصدر من مصادر متويل امليزانية 

 وهنا أود أن أذكر بأن الدكتور كان يتحدث عن مصادر. املعاصرة، وهو الضرائب، مل يذكر تفاصيل كثرية
  هذا املصدر الذي يعد من أهم مصادر متويل امليزانية يف العصر احلاضر وهو .. ميزانية الدولة يف صدر اإلسالم
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يف احلقيقة حتدث عنه بشيء من احلذر، بل قد نراه ينكر على املأل دورها الريادي يف تطوير ).. الضرائب(
  .ميزانية الدولة اإلسالمية املعاصرة

 يورد أي نصوص قطعية سواء من القرآن الكرمي أو من السنة النبوية حترم صراحة واحلقيقة أن احملاضر مل
اللجوء إىل مثل هذا املصدر، وخصوصا يف حالة عجز املوارد األخرى عن تأدية أغراضها فيما يتعلق بتمويل 

صوصا عندما يقول وخ.. علما بأن احملاضر أقر ضمنيا بإمكانية اللجوء هلا مىت دعت احلاجة إىل ذلك.. امليزانية
إن الدولة مل تقم بفرض أية ضريبة، ولعل أهم سبب يف ذلك هو كثرة موارد الدولة وعدم : يف مقدمة حبثه

 إليها هو عدم وجود حاجة إليها تربر فرضها، - -حاجتها ملثل هذه الضريبة، أي السبب يف عدم جلوء النيب
  .ضريبةخصوصا إذا ما أخذنا باملبادئ التالية كأساس لفرض ال

  .وجود حاجة عامة يلزم أداؤها ومن مث يستوجب اإلنفاق عليها -١
 .وجود وعاء ضرييب قادر على حتمل عبء الضريبة، أي ما يعرف بقدرة األفراد يف اتمع -٢
أن تفرض الضريبة بشكل عادل على مجيع أفراد اجلماعة حبيث حتمل عبء الضريبة على القادرين  -٣

 إذا كان مجيعهم معدمني، أي فقراء ال ميلكون القدرة - كل أفردها بالكاملمنهم ولو تطلب هذا األمر إعفاء
 مييل إىل عدم فرض الضريبة على - -وهذا ما قد يكون الدافع الرئيسي الذي جعل الرسول.. على دفعها
  .وأن يلجأ إىل بعض امليسورين من صحابته لتمويل احلاجات العامة.. أفراد جمتمعه

 »بأن لإلمام حقا سوى الزكاة«ن أسال الدكتور احملاضر عن احلديث الشريف القائل ويف هذه اال أود أ
  .ميثل هذا احلديث أرضية صلبة إلقرار مبدأ فرض الضرائب
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  :احملاضر
إن الشريعة ال تسمح بفرض الضريبة دون حاجة إليها، أي : أنا قلت.. أرجو أال ينقل عين ما مل أقله

وقد درجت . أما عند وجود احلاجة فتؤخذ من األغنياء. غنياء أو جزء منهامبجرد الرغبة يف أخذ أموال األ
  :فما مجعه العاشر يف عهد عمر هو ثالثة أشياء. الدولة اإلسالمية على ذلك

وهي زكاة أموال التجار املسلمني إال أن عمر أمر هؤالء العاشرين أن حيصلوها عند % ٢,٥الزكاة : أوال
  .ة شرعيةفهي زكا.. مرور التجار م

جزية بين تغلب وهم النصارى من أهل الشام، بنو تغلب اتفق معهم عمر أن تكون جزيتهم تؤخذ : ثانيا
وهي اجلزية على بين % ٢,٥وهي ضعف الـ % ٥فمنها جاءت الـ .. باسم الزكاة وتضاعف عن الزكاة

  .تغلب فأمر عمر العاشرين أن حيصلوها منهم عند مرور جتارهم
على التجار الكفار الذين يأتون من البلدان % ١٠وحيدة اليت فرضها عمر، ضريبة بنسبة اجلزية ال: ثالثا
... أما. وهي قائمة على املعاملة باملثل ألن الدول األخرى تأخذ من جتار املسلمني مثل ذلك. األخرى

ضها اهللا سبحانه  فر-واحدة هي اتفاقية الصلح بينهم وبني بين تغلب والثانية... السابقتان فلم يفرضهما عمر
  .»الزكاة«وتعاىل، وهي 

قيل له يأخذون منا .. ، وجاءت من قبيل املعاملة باملثل%١٠حىت الضريبة الثالثة فقد فرضها عمر بنسبة 
فهي من مبدأ املعاملة باملثل، وللدولة احلق يف أن تعفيهم، أو أن .. عشر أموالنا، فقال خذوا منهم عشر أمواهلم

هؤالء ليس للدولة .. أو أن تأخذ كل العشر أو أن تأخذ أكثر منه على أن هلم دينهمتأخذ جزءا من العشر 
  بل هلا أن متنعهم من دخول دار اإلسالم. التزام جتاههم حبماية أمواهلم

 كما هو األمر يف حال -وهذه الضريبة هي على غري املواطنني، وبالتايل لو كان وعاؤها يقع على املسلمني
  السترياد، والنتيجة أننا حنن الضعف واضطرارهم ل
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فهل يكون من صاحل . هم يأخذوا من املستهلك املسلم ويأخذون عليها أرباحا أيضا.. الذين سندفع اليوم
  !أو من صاحلهم أال تفرض؟.. املسلمني أن تفرض

ذلك كان يف ذلك الوقت كان األمر خمتلفا ل! هناك أمور كثرية تتعلق مبن ستقع عليه هذه الضريبة باملال؟
بدخول بلدان .. أن يسمحوا هلم.. التفصيل فيها ضروريا وأظن أنه ليس للمسلمني التزام جتاه جتار دار احلرب

فإن دخلوا وأذن هلم بشرط .. ليس هلم التزام حبماية أمواهلم قبل أن يدخلوا.. املسلمني إال باالتفاق والتعاقد
أو بشرط أال تدفع شيئا، ميكن أن يكون .. م الفالينأو تدفع الرس%) ٥بشرط أن تدفع : (معني، كأن تقول

  ..ذلك كله وتراعى مصلحة األمة يف ذلك كله
فقد قلت ال جيوز . أنا ال أراه تناقضا.. بالنسبة لسؤال الدكتور نصر الدين قريض، فإن ما رآه من تناقض

الوحيدة اليت جاء ا الزكاة هي الفريضة .. فرض الضريبة على صاحب املال ألنه صاحب مال إال الزكاة
 كأن ال يكون للزكاة مستحقون، »زكاة«مبعىن أنه حىت لو انتفت احلاجة لكل .. الشرع على املال ألنه مال
  .نأخذ الزكاة ألا فريضة من اهللا. حىت لو مل يكن هلا أي مستحق. نعم نأخذها! هل نأخذ الزكاة أم ال؟

 وهذا فقه األندلس ممثال بالشاطيب وفقه املشرق -رىكما قلت إن الفقهاء عندما حتدثوا عن ضرائب أخ
ويناقش هذا املوضوع الشيخ القرضاوي مناقشة طويلة يف .. ذكروا هذا.. ممثال بالغزايل والعز بن عبد السالم

 أن الضريبة -خالصة تلك األقوال وال أعرف استثناء هلا. وابن تيمية ذكر هذا أيضا.. كتابه لذلك أحلت عليه
لدينا حاجات حنتاج إىل فرض ضرائب وال .  ال تفرض ألن اإلنسان غين وإمنا تفرض للحاجة إليهاعندما تفرض

عندما نضطر إىل أخذ أموال الناس من أجل متويل .. جيوز لنا أن نأخذها من الفقري هذه هي النقطة الثانية
..  على أنه ال جيوز من الفقريأنا ما أعلمه أن العلماء قد أمجعوا! فهل نأخذها من الفقري؟.. احلاجات العامة

ومنها . لذلك أتساءل عن مدى شرعية بعض الضرائب املوجودة يف العصر احلاضر اليت تسوي بني الفقري والغين
  .موضوع التمويل بالعجز وموضوع التمويل باإلصدار النقدي
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د من خالل وموضوع التمويل بالعجز ينتهي إىل أن يكون بأحد شيئني إما أن يكون هذا العجز يسد
  . أو أنه يسدد باإلصدار النقدي-داخلي أو خارجي. االقتراض العام

وأرجو أن نضع ثالثة خطوط حتت كلمة .. فلو سد العجز باإلصدار النقدي، قد يكون عليه تساؤل كبري
صصا ولست متخ. أترك الفتوى ألهلها من املختصني يف الشريعة.. أنا دائما أقول هذا ألنين ال أفيت) قد يكون(

يعين أن .. للتقليل) قد(و ) قد.. (عندما يكون الرأي مين أقول..أنقل فتواهم وال أفيت.. يف الشريعة فال أفيت
  .أرجو أال يفهم أنين أصدر فتوى.. املوضوع حيتاج إىل نظر فقهي وال أعين أنين أصدر فتوى

وية على دخول الناس، أو ملا يكون التمويل باإلصدار النقدي يؤدي إىل أن تفرض ضريبة متسا.. لذلك
  !   هل جتوز مثل هذه الضريبة؟.. على ثروام النقدية بغض النظر عن غناهم وفقرهم هنا أتساءل

ألن السابقني منهم أمجعوا على أنه ال يصح .. قد يصل العلماء املختصون إىل نتيجة: قد نصل إىل نتيجة
  .يهاعند احلاجة إل.. مساواة الغين والفقري يف فرض الضريبة

  .وأنا ال أرى يف هذا تناقضا.. هذا الذي أنقله
  :وإجابة على السؤال اآلخر

أنا أعتقد بأن ما فعله ال خالف بأنه ملزم ما مل يقم دليل على أنه ..  عليه الصالة والسالم-ما فعله الرسول
ذا من دليل وإال وال بد يف ه.. فعله إما ألمر شخصي أو خاص به أو ألمر آخر يدل على أنه ليس من التشريع

 صدر منه كثري من األقوال –  –فنأخذها كما هي والرسول ..  وأفعاله شرع لنا- -فكل أقوال الرسول
  فكثري .. مل يقل: من قال. حلماية املال اخلاص
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من النصوص تتعلق حبماية املال اخلاص وحترمي أكل أموال الناس بالباطل وحترمي الضرائب اليت ال حاجة هلا عند 
  .ألمةا

يقول ال جيوز فرض الضريبة على : وموضوع أن الضريبة هل نتوقع أن نرى نصا من القرآن والسنة
 »الوظيفة«وعلماؤنا القدماء استعملوا مصطلح .. مصطلح حديث) الضريبة(ال نتوقع مثل هذا ألن .. الناس

  .الغربيةمصطلح جاء من الترمجة من اللغات ) الضريبة(ألن ) ضريبة(املالية ما أمسوها 
استعمل هذا، لكن مبعىن آخر مبعىن .. »ضرب النقود«وإن كان استعمل تعبري ضرب عليه كذا و

  )..فرض عليه( والذي استعمل أيضا مبعىن »ضرب عليه«أما ).. صكها(
ال نتوقع نصا يتحدث عن حرمة .. أما التعبري باملعىن املعروف املصطلح املايل احلديث فهو تعبري حديث

 أموالكم عليكم حرام كحرمة .. منها النص الذي ذكرته.. ال أن لدينا عددا كبريا من النصوصإ. الضريبة
ويف اعتقادي أن .  من نص خطبة الوداع ..يف شهركم هذا يف بلدكم هذا.. يومكم هذا يف عامكم هذا

  .هذا النص إمنا جاء يف النهي عن أخذ أموال الناس سواء من قبل الدولة أم غريها
هو يشمل الدولة على .. فأنا أمحله على الدولة.. ك نصوصا كثرية قبله حتدثت عن السرقة والنهبألن هنا

وال نستطيع أن نقصره على غري الدولة ذا املعىن مث قد شاع بني الفقهاء، كل الفقهاء، قالوا ال .. كل حال
كما ترغب الدولة ودون .. ذاما قال واحد بفرض الضريبة هك. تؤخذ الضريبة إال عند احلاجة وبقدر احلاجة
  .ما قال أحد بذلك.. احلاجة إليها أو من أجل إفقار األغنياء فقط

أنا أتساءل هل تصح هذه الضريبة شرعا أم ال؟ حىت ..  من أجل ختفيض الطلب العام»ضريبة«هل تؤخذ 
  !ذا؟هل جيوز ه.. فتمتص ما لدى الناس من سيولة!   لو كان هدفها هو فقط ختفيض الطلب العام
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وامسحوا يل أن .. بدل أن نأخذ الضريبة من الناس.. أال توجد بدائل كثرية ميكننا أن منتص ا هذه السيولة
وليس هناك .. ألن العلماء حتدثوا عن السبب واحلاجة إىل تلك الضريبة.. بدون سبب..  أخذها بالباطل-أقول 

الطلب العام دون أن يكون ذلك عن طريق أخذ هناك بدائل كثرية المتصاص .. حاجة ألن نأخذ أموال الناس
وخباصة أن هنالك نصوصا عديدة حترم املكوس وتلغي . أمواهلم ضريبة عليهم، ميكن أن نأخذها قرضا مثال

  ! ضريبة فقط على الدخول العالية فقط؟.. صاحب املكس
من سنة، ومن قرآن، أنا أحذر من مسألة الضريبة على الدخول يبدو يل أن النصوص الشرعية اليت لدينا 

  .تتحدث عن الغين وال تتحدث عن الدخل أو الثروة فقط.. ومن نصوص شرعية أخرى تتحدث عن املمول
مثال لو كان إنسان ثروته كبرية إال أن .. بالدخل والثروة، فال نقصره على أحدمها: والغين يفسر مبعنيني

  !إذا احتجنا إىل الضريبة؟.. بةفهل نفرض عليه الضري.. ميكن أن حيصل مثل هذا.. دخله قليل
.. بل إننا نفرض عليه. ألنه غين، فال حندد الغين فقط بتعريف الدخل، أو بتعريف الثروة.. نفرض عليه

 كأا تبدو »ولو استوعبت كل أمواله«: وفق النصوص الفقهية، خصوصا وهي كثرية وواضحة يف هذا القول
 وقد تكون Flowة اإلجنليزية وال أدري ما يقابلها بالفرنسية  الكلمStok: والتفريق بني. لتقول كل ثرواته

هناك مربرات كثرية للتمييز بني الدخل والثروة يف الضرائب، إال أن هذا التمييز ينبغي أن يكون على مبدأ الغين 
ما وكالمها خيضع للضريبة عند.. سواء كان غنيا بالدخل أو غنيا بالثروة وكالمها يعترب غنيا بتعريف الشرع

  .تفرض ضريبة وخيضع للزكاة أو غري ذلك
هي فترة بسيطة جدا، .. أما بالنسبة لعهد عمر بن العزيز أيضا، فعمر بن عبد العزيز حكم سنتني وشهرين

فكثري من األشياء بقيت . كل شيء تغري؟ ليس معقوال.. هل يستطيع عاقل أن يقنعين بأنه خالل هاتني السنتني
  كما هي إذن 
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ة وفيضها اللذان يتحدث عنهما املؤرخون ال ميكن أن يكون طارئا يف عصره بل له جذور فيما فكفاية الزكا
أوال هناك استمرار يف الدفع للزكاة ويف إغناء الفقراء، ويف الرشد السياسي، ويف .. قبله، وقد استمر بعده أيضا

من ..  هناك زخم كبري تارخييإخل.. التقوى والتضحية وعمل اخلري.. ويف الزخم الديين.. الرشد االقتصادي
  .اخلري يف أميت إىل يوم الدين.. وإىل اآلن.. وبعد عهد عمر..  مستمر مل ينقطع- -عهد الرسول

ومن رشده الذي . ال أشك أن عمر قام بأشياء كثرية من الرشد االقتصادي.. هذا من جهة ومن جهة ثانية
ى كل هذه الضرائب واستغىن عنها وترك الناس أحرارا، ألغ.. فعله إلغاء الضرائب اليت فرضها من كان قبله

فازدهر ومنا، وكربت حصيلة الزكاة فأغنت الفقراء، وقامت بسداد .. كأنه شجع القطاع اخلاص لينشط وينمو
فقد طبق عمر بن عبد العزيز املنهج الصحيح للرشد االقتصادي حسب تعريفه . مجيع احلاجات الزكوية

  .يئة فيها موارد جيدة وفريةوقد كان يف ب.. اإلسالمي
يف مسألة . موضوع النص يف السنة.. يشكل خمصص.. أنتقل إىل موضوع سؤال الدكتور أمحد الشريف

بل يف روايتني ليستا ..  هذا النص خالصة أمره أنه نص ورد يف رواية ليست قويةاملال حق سوى الزكاة
يف :  والرواية الثانيةليس يف املال حق سوى الزكاة: هذا كالم القرضاوي يف كتابه، رواية تقول.. قويتني

والعلماء عندما فسروا هذا النص إمنا محلوه على ..  فاألمر متضارب بالنسبة هلذا النصاملال حق سوى الزكاة
.. مثل حق الضيافة وحق النفقة على الزوجة واألوالد، والقريب الفقري.. احلقوق األخرى اليت جتب بشرط املال

 ففيه »فقه الزكاة«لك مما حتدث عنه القرضاوي يف حوايل عشرين أو ثالثني صفحة فريجع إليه يف كتابه وغري ذ
 فالروايتان »..ليس يف املال«:  أقول لك»يف املال«: تقول.. إال أن النص برواية متضاربة ال حيتج به. تفصيل

إال أن حتليل الفقهاء ..  القرضاويواردتان وتقريبا بنفس القوة ليست إحداها أقوى من األخرى كما يقول
  .احلاجة إىل السلعة العامة.. كما ذكرت لكم هو مسألة احلاجة إىل الضريبة
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 أنا أسعى ألن أنظر إىل اإلطار املؤسسي وليس إىل - وأرجو أن أكون قد أديت هذه الرسالة-أنا أسعى
وإن فهم هذا .. يء من هذا يف ذهينمل يكن ش.. أو شيء آخر.. أو خليفة عادل.. خليفة جائر.. إطار معني

  .من بعض ما قلته أرجو أن يصحح
أنا أسعى الكتشاف الشكل املؤسسي لإليرادات العامة يف النظام اإلسالمي، وقد قلت ليس للدولة أن 

  .تفرض ضرائب إال عند احلاجة
 »يظلم«خيطئ وقد والعادل قد .. من غري العدل أن يفرضها.. اإلمام العادل أيضا ليس له أن يفرض ضريبة

  .ومن حدود العدل أال يفرض الضريبة إال إذا كانت هناك حاجة إليها.. فالعادل ينبغي أال يفرض.. أحيانا
واحلقيقة قد .. أنا مل أقل إن الدولة اإلسالمية ستكون أصغر من دولة الرفاه املعروفة يف الغرب أو أكرب

أرض الشام كلها أرض .. مثل الشام.. ذ بلدا بعيدا عنا هنامثال لنأخ.. هذا يتعلق بعوامل متعددة.. تكون أكرب
هي أرض .. وخراجها إىل يوم القيامة ولو أنه خالل فترات تارخيية طويلة قد غري الناس فيها وبدلوا.. خراج
وأيضا الثروات املعدنية .. فللدولة أن تأخذ من هذه األرض شيئا من ريعها لتمويل احتياجات الدولة.. خراج
وامللكية املزدوجة مبدأ أصيل .. هذه مصادر متويل للدولة كبرية.. ات يف األار ومصادر الطاقة األخرىوالطاق

أحد .. إن الشرع قد قرر جزءا من األموال لألمة بإشراف الدولة ال جيوز لألفراد أن يتملكوها.. من الشرعية
  .رأي مالك فيها كما قال كل الفقهاء املعاصرون وقد أخذوا ب-هذه األشياء املعادن

الدولة تشرف عليها هذه ملكية .. أخذوها أا ملك لألمة.. املعادن يف باطن األرض أو على سطحها
  .جبانب ملكية القطاع اخلاص، ال تطغى إحدامها على األخرى.. ملكية للقطاع العام.. عامة وأصيلة

ال .. أنا مل أقل هذا يف يوم ما يف حيايت.. وال يعين ما قلته أن الزكاة هي املورد الوحيد للميزانية العامة
  ..الزكاة ليست املورد الوحيد.. اليوم وال قبله
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 هي -الزكاة كما قيل. بل إنين أقول إن املورد األهم للدولة هو اإليرادات من امللكية العامة وليست الزكاة
  . أنا ما قلت هي مورد للدولة»..مال خمصص هلدف خمصص«

  .متمول..  فيما جيب على املال ألنه مال- من هنا رمبا جاء اللبس-الوحيدة »الوجيبة«أنا قلت هي 
مسألة التوازن يف توزيع امللكية يف النظام ..  هو أيضا»والقطاع اخلاص« »القطاع العام«موضوع 

  .ويف ظين أن هذا جزء من أصل النظام.. اإلسالمي
إال . كل مسلم مطالب به..  هو عمل اخلريالتعاون طيب ومسلم به.. بالنسبة لكالم الدكتور خالد ناصر

أنه إذا أردنا أن نقول هذا التعاون تفرضه الدولة هنا قد تقع املشكلة، ألنه يصبح ضريبة وكأنه ضريبة عينية 
  .ينبغي التحفظ منها

موضوع حيتاج إىل تفصيل وال أريد أن أدخل .. الدولة دينية أو غري دينية: ما ذكره الدكتور أبو دجالن
  .فليس اآلن جمال البحث فيهبه، 

إال أن تأخري .  أخر الزكاة- رضي اهللا عنه- املعروف أن عمر بن اخلطاب»..تأخري الزكاة«موضوع 
 للفرد الذي تستحق عليه، فال جيوز ملن جتب عليه الزكاة أن يؤخرها - ولعل الدكتور يقصد تأخريها-الزكاة

  .عن موعد استحقاقها
فنعم جيوز للدولة أن تؤخرها كما فعل عمر .. نؤخر مجيع الزكاة هذا العام: أما هل جيوز للدولة أن تقول

  .أخذها ضعفا، وهذا أمر معروف.. وأخذ منهم يف العام القادم زكاتني.. يف عام الرمادة، أخرها إىل قادم
  واحلمد هللا رب العاملني
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  السلوك االستهالكي يف اإلسالم
  *حممد أنس الزرقا /الدكتور

  »سلوك املستهلك يف املنظور اإلسالمي«موضوعنا عن 
  :ميكن أن نعين به أحد معنيني
دراسة ملا هو قائم . مناط السلوك الفعلي للمستهلكني املسلمني يف جمتمعات معينةميكن أن نعين به دراسة أل

  .فعال
بيان أمناط السلوك املطلوب من املسلم أن يلتزم : وميكن أن نقصد بسلوك املستهلك يف االقتصاد اإلسالمي

 يرشدنا اإلسالم إىل القيام وهو ما.. وحماضرتنا منصبة أساسا على هذا املعىن الثاين.. ا يف سلوكه االستهالكي
  .به يف سلوكنا االستهالكي

 كان - -نعرف أن الرسول.. بالطبع عند معرفة ما هي حصيلة الكالم والدراسة فيما يريده اإلسالم منا
مبجرد أن نعرف ماذا يريده اإلسالم هل نقف عند هذا احلد؟ فيكون علمنا وباال .. يستعيذ باهللا من علم ال ينفع

  . مل نعمل به وننتفع منه، وحناسب عليهعلينا إذا

                                     
 .أستاذ يف كلية االقتصاد واإلدارة يف جامعة امللك عبد العزيز جبدة باململكة العربية السعودية *
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وعندما يكون علمنا نافعا لنا يف الدنيا واآلخرة فال بد أن تكون هذه هي اخلطوة األوىل حنو حبث ما هي 
  .وسائل جعل هذا النمط من السلوك املطلوب حقيقة واقعة يف اتمعات املسلمة املعاصرة

 ألمناط السلوك السائدة فعال يف اتمعات املسلمة املعاصرة  دراسات واقعية-واخلطوة الثانية تتطلب أوال
دراسات : هذه الدراسات ضرورية لتكون متهيدا ليصبح عندنا نوع من الدراسات.. يف ضوء املنظور اإلسالمي

 ما هي -حول ما يريد اإلسالم أن نفعله يف جماالت االستهالك، ودراسات عن أمناط السلوك السائدة، وثانيا
  .ات االقتصادية أو التربوية أو ما شئت من األساليب لتغيري اتمع واالرتقاء به إىل املستوى املطلوب؟السياس

فاالرتقاء باتمع إىل املستوى املطلوب ال بد أن يسبق بدراسات عن الواقع االجتماعي أقول هذا على 
حون أن يبحثوا ويدرسوا هذا املوضوع سبيل التأكيد ألنين أعلم منكم كثريا من الطالب والطالبات الذين يطم

ما ال يتم : (هي خطوة هامة ألن القاعدة الشرعية تقول.. ال تستهينوا بالدراسات التطبيقية أبدا: وأؤكد
  ).الواجب إال به فهو واجب

نفتقر ..  منصبة على ذلك النوع وهو ما ينبغي أن يكون- إال القليل منها-الدراسات املوجودة حىت اآلن
سات ما هو كائن وبعدها دراسات عن كيف نصل من هنا إىل هناك من حيب منكم أن يتابع هذا إىل درا

ما ينبغي أن يكون، بل يأخذوا منها منطلقات معينة ويذهبوا .. املوضوع فيا حبذا لو أم مل يكرروا قضايا
  .دوليدرسوا ما هو كائن وما هي السياسات اليت تنقلنا من حيث حنن إىل حيث ينبغي ونري

  :النقاط اليت سنحاول تغطيتها إن شاء اهللا
  .معىن االستهالك: أوال
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ما هي احلوافز املشروعة لالستهالك، وما هي احلوافز املمنوعة يف .. ملاذا نستهلك من الناحية الشرعية: ثانيا
  .جمال االستهالك؟

أهداف النظام . كربىمث سنناقش موضوع عالقة االستهالك باملقاصد االقتصادية اإلسالمية ال: ثالثا
االقتصادي اإلسالمي، كثري منها له صلة قوية مبسألة االستهالك فما عالقة االستهالك بكل واحد من هذه 

  ؟..األهداف االقتصادية اإلسالمية الكربى
حملات .. مث سأخصص قليال من الوقت لعرض سريع لواقع السلوك االستهالكي يف العامل اإلسالمي: رابعا
  . ولكنها لفت النظر..ليست حبثا

مث أتناول بعض مفاهيم إسالمية ذات صلة وثيقة باالستهالك مثل مفهوم الزهد، البخل، : خامسا
  .إخل.. التقتري.. اإلسراف

مث أبني يف النقطة األخرية من احملاضرة أهم االختالفات بني دالة املنفعة للمستهلك املسلم ودالة : سادسا
  .وهي من الفروق التحليلية فيما يبدو يل واهللا أعلم. .املنفعة للمستهلك غري املسلم

  .هذه هي النقاط الرئيسة اليت سأسعى إن شاء اهللا إىل تغطيتها
  :معىن االستهالك: أوال

  .معىن االستهالك يف الشريعة ال خيتلف كثريا عن معناه املألوف لدى الناس والذي يقصده االقتصاديون
 منافع سلعة نكون قد استهلكناها، ويف دفعندما نستنف.. فع سلعة مناداالستهالك باختصار هو استنفا

وبالطبع بالنسبة لشيء .. عة كثريا ما يرد يف القرآن الكرمي، ويف احلديث الشريف االستهالك بلفظ األكليالشر
   املنافع، ولكن األكل هو يف بعضدمن األطعمة األكل هو استهالك وهو استنفا:  أن يوكل- ماديا-ميكن
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الطعام يؤكل أما بالنسبة للثياب واستهالكها من خالل استعماهلا، فهذا أيضا .. شياء حقيقة ويف بعضها جمازاأل
يعد أكال باملعىن اازي، فعلى العموم املعىن الشرعي واملعىن العريف االقتصادي لالستهالك مها معنيان متقاربان 

  . املنافع يف سلعةدمن حيث إنه استنفا
  :الستهالكدوافع ا: ثانيا

ملاذا نستهلك؟ ما هي احلوافز اليت أقرا الشريعة اليت تدفع اإلنسان لالستهالك وهل منعت الشريعة أن 
  .حنفز الناس على االستهالك؟

مل نتكلم .. قضية احلوافز يف السلوك االقتصادي قضية يف غاية األمهية، مع األسف يف حماضرة االستثمار
لكن بالنسبة لالستهالك سوف أشري للتخصيص إىل قضية . ثمار، ولذلك مربروال كلمة عن احلوافز يف االست

ما .. احلوافز، وكما نعلم، فالناس حمتاجون مجيعا إىل االستهالك ولديهم عليه حوافز ذاتية كاجلوع والعطش
 قاسم فواضح أن هذا.. يدفعهم إىل الطعام والشراب واحلاجة إىل الدفء تدفعنا للبحث عن البوتوجاز واملأوى

مشترك بني البشر مجيعا، بعض اللوازم ضرورية الستمرار حيام بطريقة غري مزعجة أو بطريقة مرحية تتطلب 
اليت تدفع .. منهم استهالك سلعة معينة فهناك حوافز ذاتية فطرية هلذا، هذه احلوافز الفطرية هي من احلوافز

  .املسلم لالستهالك
أنه حىت يف هذا االستهالك الذي نتحكم فيه حبوافز ذاتية .. ريعةولكن هناك مسألة مهمة نبهت إليها الش

ميكن أن يكتسب اإلنسان ثوابا عليه من اهللا إذا ابتغى باستهالكه وجه اهللا، فكيف يبتغي املرء .. وفطرية
  .باستهالكه وجه اهللا؟

ت حياته وعلى أدائه ملا إذا أكل الطعام ونام وتدفأ، إرادته أن يأكل الطعام ليستعني به على متطلبا..  مثال
وكثري من .. أوجب اهللا عليه من الواجبات فهو يثاب على طعامه، وإذا شرب أيضا ذا القصد وإذا لبس

أعمالنا االستهالكية اليت نقوم ا إذا اقترنت بالتوجه حنو طلب ثواب اهللا، من هذه األعمال اليت حنفظ ا 
  أنفسنا
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وهذه بالطبع خصوصية من خصوصيات .. يصبح فيها ثواب من اهللا..  عليناونستعني ا على أداء ما أوجبه اهللا
االستهالك اإلسالمي، وهي أن يتحول االستهالك إىل صورة من صور إرضاء اهللا وعبادته، وهناك بعض 
: النصوص اإلسالمية تشهد هلذا املعىن، وال نوسع اال هنا بذكرها، بل ننتقل إىل نقطة أخرى وهي أن نتساءل

نعم هناك، .. هل هناك حوافز استهالك مل تقرها الشريعة؟ بل نصت على رفضها ودعت الفرد أال يستجيب هلا
وحىت ليس إلشباع كماليات قد .. والحظوا أيها اإلخوة أن االستهالك ليس فقط هدفه إشباع احلاجات

ك املباهاة والتبجح على فأحيانا يكون هدف االستهال. أشياء أكثر من ذلك.. يستحب الفرد أن حيصل عليها
إن الشريعة مل تعترب الدافع دافعا فطريا، بل هو دافع ... نشاهد من أنفسنا حولنا هذا النمط السلوكي.. الناس

ومن أمثلة ما ورد من نصوص حول هذه املقاصد حديث نبوي رواه مسلم حول كراهة ما زاد . سيئ وشيطاين
فراش للرجل وفراش المرأته  قال ن عبد اهللا إن الرسول عن احلاجة من الفراش واللباس، يقول زياد ب

  .والثالث للضيف والرابع للشيطان
هذه صورة من الصور اليت ترفض االستهالك فيما يتجاوز حاجات اإلنسان، وفيما يعد من جمرد التباهي 

  .والتكاثر
واشرب والبس  كل :  يف حديث صحيح--وهناك نصوص أخرى يف هذا اال فقد ورد عن النيب 

  .من غري ما سرف وال خميلة
نالحظ هنا أيها املسلم أن تأكل وتشرب وتلبس يف حدود مشروعة ولكن ال تتخطى وال تقع يف 

  .اإلسراف وال تقع يف املخيلة وهي اخليالء والتباهي على الناس يف االستهالك
  :عالقة االستهالك باملقاصد اإلسالمية العامة: ثالثا

نستطيع أن نتلمس ذلك إذا نظرنا إىل عالقة .. درك املوقف اإلسالمي من االستهالكإذا أردنا أن ن
  االستهالك ببعض األهداف االقتصادية الكربى للنظام
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وإذا أوعينا هذه العالقة اتضحت لنا احلكمة من الكثري من األحكام الشرعية التفصيلية واملرتبطة . اإلسالمي
  .باالستهالك

وقد بني . هداف ال أقول إا الوحيدة ولكنها أهداف كربى يف النظام اإلسالميوسأتعرض هنا لثالثة أ
وأنا كتبت يف هذا أيضا وسأقتصر على ذكر ثالثة أهداف كربى .. ذلك يف كتب ورساالت عدد من الكُتاب

  :مشهورة
  .كفالة حد أدىن من املعيشة لكل فرد يف اتمع: اهلدف األول
  .والعزة االقتصادية للمجتمع املسلمحتقيق القوة : اهلدف الثاين

  .حتقيق واجبات الكفاية اإلسالمية: اهلدف الثالث
واضح أن كفالة حد أدىن من املعيشة لكل فرد يف اتمع اإلسالمي تتطلب بالضرورة حدا من االستهالك 

ونالحظ أن وهذا املستوى املعيشي خيتلف باختالف األزمنة واألمكنة .. يتحقق به هذا املستوى املعيشي
  . حالت كثريا إىل العرف واملعروف- فيما يتعلق مبستويات االستهالك-الشريعة 

 ذكر كلمة املعروف يف حتديد »باملعروف«، »بالعرف«: ويف القرآن الكرمي ويف السنة نصوص كثرية
عا خيتلف واضح أن هذا معيار يقصد به يف الشريعة أن مستوى االستهالك املقبول شر.. املستوى االستهالكي

  .باختالف الزمان واملكان ويرجع به إىل العرف ما مل يكن العرف معارضا صراحة ألغراض الشريعة
فكفالة حد أدىن من املعيشة لكل فرد يف اتمع اإلسالمي يف مستوى مالئم عرفا ويسمى شرعا 

  .يتطلب قدرا من االستهالك بالضرورة) باملعروف(
بل يشمل فوق ذلك حتقيق الضروريات اليت .. ريات حفظ احلياةهذا االستهالك ال يقتصر على ضرو

هذا بداهة وارد، وعندنا حفظ .. فعندنا حفظ النفس.. أرادت الشريعة لكل فرد أن يكتسبها وحيفظها لنفسه
  الدين يتطلب قدرا معينا من التربية 
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بدل أن يكون توجهه توجها .. هوالتعليم ال بد منه لتحفظ على اإلنسان دينه، حىت يصبح نافعا لنفسه وجمتمع
  .سيئا

احلد األدىن من املعيشة يتضمن أول املستلزمات املادية املعروفة حلفظ احلياة، ويتضمن كذلك متطلبات 
الدين والعقل والنفس : اجتماعية وأخالقية حتقق للفرد حفظ الضروريات اخلمس اليت ذكرا الشريعة وهي

 استهالكا معينا وبالتايل يصبح حتقيق هذا - باحلد األدىن املعقول- للفردكل ذلك يتطلب توفريه. والنسل واملال
وهي أن حتقيق مستوى . هذه مسألة جوهرية.  واجبا شرعيا، وليس فقط مباحا-القدر من االستهالك

االستهالك، الذي حيفظ على الفرد الضروريات اخلمس، حبسب زمانه، ومكانه، هذا احلد األدىن، حتقيقه 
 على الفرد نفسه إن استطاع، وإذا عجز تأيت اخلطوات األخرى يف دعمه، من قبل األسرة أو واجب شرعا

  .الزكاة، أو الدولة على النحو املفصل يف حماضرة أخرى
إمنا هناك حد أرقى، مطلوب من الفرد أن حيققه يف الشريعة، وال يقبل منه أن خيتار أقل من هذا، إذا حققنا 

رقى، الذي حيفظ مقاصد الشريعة للفرد، وليس فقط ضروراته مبا فيها من حفظ هذا احلد من االستهالك األ
ميكن أن ندخل يف دائرة املستحبات وهي أوسع من هذا املستوى القليل، إذا زدنا .. حياته، وصحته إخل

ها، االستهالك أكثر ندخل يف حيز املباحات وهي أمور فيها بعض املستويات املعتدلة، وهي مباحة من شاء أخذ
  .ومن شاء تركها

فإذا جتازونا هذا أكثر، وجتاوزنا إىل أقصى حدود املستويات املباحة دخلنا مرحلة اإلسراف، وإذا تعمقنا 
  .أو أفرطنا يف اإلسراف مبختلف االجتاهات دخلنا مرحلة الترف

ستطيع أن إذ ن. اإلسراف منهي عنه، والترف مندد بأصحابه أشد تنديد كما تعلمون من الكتاب العزيز
نقول بالنسبة لتحقيق حد أدىن من العيشة، أنه يتطلب استهالكا بقدر معني يدخل يف جهد الفرد ووسائله، مث 

  ندخل إذا زاد االستهالك
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  . وأفرطنا ندخل يف حيز اإلسراف والترفاعن ذلك، أوال يف حيز املستحب، مث إذا جتاوزن
لنظام اإلسالمي وهو حتقيق القوة والعزة االقتصادية يف وإذا نظرنا إىل اهلدف الثاين الكبري من أهداف ا

نالحظ أن العالقة بني االستهالك وبني هذا اهلدف تشبه العالقة بني االستهالك واحلد األدىن .. اتمع اإلسالمي
  .من املعيشة

لغوها فهناك مستويات استهالك إذا مل يبلغها أفراد اتمع يكونون يف حالة ضعف ومستويات إذا مل يب
لنقل إن اإلنسان إذا كان مريضا أو جائعا ال ميكن أن نقول عنه أنه .. يكونون يف حالة مشكالت نفسية

  .هذا ال يكون يف العادة.. يستطيع أن يشكل مع غريه من املرضى واجلائعني واجلهلة، جمتمعا قويا عزيزا
ا شابه ذلك إىل مرحلة هي عل إذن ال بد من قدر من االستهالك حىت خنرج من حالة الضعف والذلة وم

وعلينا أن نصل إىل مرحلة .  واالكتفاء مبقدرتنا الذاتية هذه مرحلة االكتفاء املادي- االستغناء عنها-األقل
بعض .. فاإلنسان إذا وجد أن مستواه أقل بكثري عن اتمعات األخرى يشعر بعقدة نقص.. االكتفاء النفسي

د يف الدنيا قدر كبري ال يشعرون بأي نوع من أنواع عقدة النقص رغم أن الناس لديهم من قوة اإلميان والزه
 وأؤكد أن أكثر املسلمني من هذا اجلمهور -مستويات االستهالك أقل بكثري من سواهم ولكن مجهور البشر

 مفطورون على أم لو وجدوا أن معدالت استهالكهم أقل من اتمعات األخرى سيشعرون بعقدة -البشري
  . وسيشعرون بنوع من االجنذاب واالنبهار باتمعات األخرى-النقص

مبعىن أن تنتج .. دواؤه أن تزيد مستوى االستهالك.. ودواؤه ليس فقط باملواعظ.. هذا ينبغي احلذر منه
أكثر حىت يتمكن أكثرية أفراد اتمع أن يصلوا إىل وضع من االكتفاء النفسي، وعدم الشعور بالنقص، جتاه 

  .وهذا يعترب أيضا من الواجب على املستوى االجتماعي. ات األخرىاتمع
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إذا حققنا هذا املستوى، الذي يضمن بعدنا عن الضعف والذلة والعقد النفسية وعقدة الشعور بالنقص جتاه 
ندخل إىل .. وإذا زدنا عليه. هذا يتطلب حدا من االستهالك يتجاوز احلد الواجب شرعا.. اتمعات األخرى

وإذا زاد االستهالك أكثر من هذا املستوى ..  املباحات، وهي أشياء ليست مطلوبة، ولكنها ليست ممنوعةحيز
الدخل .. وأنتم تعلمون أن االستهالك يتنافس مع االستثمار.. نبدأ ندخل يف حيز يؤدي لضعف اقتصادي

 أن تزيد االستثمار من دخل إذا أردت. استهالك واستثمار: الكلي للمجتمع التصرف فيه مبدئيا هو بطريقتني
 إذا صار األفراد معتادين على نوع استهالكي -فعلى مستوى اتمع ككل. معني ال بد أن تقلل من االستهالك

االستثمار املمكن .. مرتفع ال بد أن يكون هذا مما يقلل إىل حد معني من مدخرام، وبالتايل من االستثمار
نا إىل االستهالك من هذه الزاوية نالحظ أن املبالغة فيه ستكون ضارة فإذا نظر.. حتقيقه يف اتمع نفسه

  .باالستثمار، وبالنمو االقتصادي، وبالقوة االقتصادية، أي معىن من املعاين قصدت ا
إذا جتاوزنا فيه . نالحظ أيضا أن االستهالك بعد أن يساعد يف حتقيق القوة االقتصادية والعزة إىل حد معني

أوال يضعف مقدرتنا على االدخار واالستثمار، ال سيما إذا بلغنا فيه .. تحقيق القوة والعزةيصبح مضادا ل
الكثري من بين البشر اليوم، ميارسون املباحات إىل . مرحلة اإلسراف والترف فنصاب بأمراض نفسية مشاهدة
ني قيمه واستهالكه، تشبث فإذا واجه أي اختيار ب.. حد تصبح عادة متمكنة، ال يستطيع الفرد االستغناء عنها

باالستهالك املرتفع الذي اعتاد عليه، وال يستطيع أن يتنازل عنه فتراه يدفع من قيمه األخالقية والدينية مثنا 
هذا مشاهد على مستوى األفراد ومشاهد على مستوى األمم، فتجد أحيانا .. للمحافظة على استهالكه

حي من خالله األمم مببادئها، وبعض استقالهلا، ومستوياا مستواهم االستهالكي عاليا لدرجة مشبعة، تض
  .األخالقية، ألا ال تستطيع، وال تقوى على مقاومة رغبتها يف االستهالك

  . يصبح االستهالك ضارا هلدف حتقيق القوة والعزة االقتصادية-إذن فوق حد معني
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هدف حتقيق الواجبات يف الشريعة اهلدف الثالث والذي أريد اإلشارة إىل عالقة االستهالك به هو 
  .اإلسالمية

املسلمون انتدم اهللا ليكونوا شهداء على : نأخذ مثاال بسيطا على الواجبات يف الشريعة اإلسالمية فنقول
ال نعيش كاألرانب واخلرفان واملخلوقات األخرى، بل لنا أهداف، ولنا وظيفة . هذه وظيفتهم يف الدنيا.. الناس

فإذا كان اتمع ليس لديه من املوارد .. وظيفة الدعوة إىل اهللا يف الدنيا تتطلب موارد اقتصاديةحنو اإلنسانية، و
إال ما يكفي لتلبية حاجاته الذاتية، من أين يأيت مبوارد لتحقيق فروض الكفاية؟ ال يستطيع، إذن ال بد أن يكون 

 من تأمني حد معني من االستهالك، وال بد لديه موارد أكثر من ذلك، وإذا أريد أن ترفع الكفاية لديه ال بد
من مزيد من االستهالك، قد يكون يف صورة مؤسسات عامة، أو استهالك خاص موجه ملقاصد شرعية عامة 
مثل لو ادخر إنسان شيئا من دخله وتطوع أن يقوم بعمل خريي يف جمتمع مسلم آخر يف سبيل الدعوة إىل اهللا 

د ادخر شيئا من االستهالك يستطيع أن ينصرف إىل بعض هذه األعمال يف هذا ال بد أن يكون ق.. يف الدنيا
  .فترة الحقة

 يتطلب استهالكا قد يكون استهالكا - أو كثري منها-إذن نالحظ أن حتقيق الواجبات الشرعية اإلسالمية 
  .فرديا وقد يكون استهالكا عاما لتوريد ما يسمى بالسلع العامة

وحنن نالحظ يف كثري من احلاالت ..  لتحقيق األهداف اإلسالمية الكربىأن االستهالك ضروري: اخلالصة
أنه يكون ضروريا حىت حد معني، وبعد ذلك إذا اتسع االستهالك وارتفع كثريا يصبح مضادا ومعيقا لتحقيق 

  .هذه األهداف
   : ابه الكرمياآلن أوضح أيضا أن االستهالك من مقاصد الشريعة العامة للبشر، وقد قال اهللا تعاىل يف كت

       ِ *  ..ماذا نفهم من هذا الكالم؟ افرض أنه .. إذا قلت أتاين فالن فأكرمته
  قضى عندك 

                                     
 . ٧٠:  سورة اإلسراء اآلية*
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هذا ليس .. طبعا.. ؟..يوما فلم تطعمه طعاما ومل تسقه شرابا ومل تعطه شيئا من طلباته هل هذا يسمى إكراما
  .بإكرام

  : وقد قال سبحانه وتعاىل        * فهذا يعين أنه سبحانه وتعاىل قد هيأ له من 
الوسائل ما حيقق هذا التكرمي، وأقلها إشباع متطلباته االستهالكية يف حدود احلاجات والضروريات بل وأكثر 

 : كما يف قوله تعاىل. زينةمن ذلك وفر له بعض أسباب ال                

    **.. ،                     *** وواضح 
  .ود املعتدلة الوقورةأا الزينة املعتدلة الكمالية يف احلد

ومقاصد الشريعة يف احلياة .. هناك حد من االستهالك مطلوب شرعا لتحقيق مقاصد الشريعة يف االقتصاد
  .اإلنسانية العامة، فاالستهالك أيضا هدف حمترم ومعترب من أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي

 أن التقليل من -لهم، أو كفكرة راسخةوهنا نريد التأكيد على أنه قد توجد لدى البعض من الناس جله
وعلى سبيل الطرفة . هذا يف احلقيقة ليس صحيحا على اإلطالق.. االستهالك هو طريقة التعبري عن التقوى

 يف باب الصالة - واملوطأ ذاته تتوقع أن ترى فيه وضوحا ملعىن التقوى-أذكر أن اإلمام مالك يف كتابه املوطأ
 يلبس مالبس خلقة جدا - -ويف هذا يورد حديثا عن إنسان رآه النيب) احتدث عن لبس الثياب جلماهل(

قال مروه فليذهب وليلبس هذه الثياب . ال يا رسول اهللا.. قال.. فنهره، وسأله أليس لديه لباس أفضل من هذا
ة وهذه تعبري عن التوبيخ من النيب عليه الصال.. أليس هذا خري لك؟:  قال لهوأقبل، فالنيب . األفضل
  وجند يف املوطأ شرحا لطيفا هلذا احلديث وأمثاله من . والسالم

                                     
 . ٧٠: إلسراء من اآلية سورة ا*
 . ١٤: سورة النحل من اآلية **
 . ١٢: سورة فاطر، من اآلية** *
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  .بعض اآلثار الواردة عن الصحابة، ألن اإلنسان إذا وسع اهللا عليه فإن اهللا يريد أن يرى أثر نعمته على عبده
  .فعليه، إذن أن يوسع على نفسه وال يضيق عليها، حبجة أن هذا من التقوى، وأنه أقرب إىل احلزم

  .إذا مل يوسع اهللا على العبد، فهو يسري يف حدود ما أتاحه اهللا له، ال ضري عليه يف ذلكأما 
  بعض املالمح االستهالكية يف العامل اإلسالمي: رابعا

. جند خمالفات صارخة تدل على عدم عقالنية االستهالك.. إذا نظرنا إىل الواقع يف العامل اإلسالمي اليوم
 تسمعون وتقرءون وترون من أمناط االستهالك - كما أظن-ن كلكمأ فيها، وكوالوقت ال يسعفين يف الدخول

وأحيانا جند من .  الذي ال يدخل يف حيز املعقول شرعا، ما يتجاوز بعض الناس فيه حدود املباحات-الفردي
 مظاهر التقتري على الضروريات، واإلسراف على غري الضروريات من املباحات، أو ما بعد املباح، ولألسف

ميكن أن ينفق قسما من دخله الضئيل على التدخني، وال ينفق من .. هذا مشاهد حىت عند بعض األفراد الفقراء
  .هذا الدخل على مراجعة الطبيب أو شراء ما هو ضروري أو الزم

فمن الواضح جدا، أن لدينا احنرافات يف األمناط السلوكية نشاهدها على مستوى األفراد ونشاهدها أيضا 
فنرى الكثري من االستهالك العام يأيت مبنافع اجتماعية . توى االستهالك العام يف استهالك الدولةعلى مس

معروفة، وال نقول أبدا أنه ينبغي حتديدها أو تقليلها، ولكن نالحظ أن االستهالك العام يف كثري من الدول 
 ليس -والترشيد حيتاج.  ترشيداملسلمة له مظاهر إسراف وترف، وال مربر هلا عقال وشرعا، وهي حتتاج إىل

وال .  إىل قرار سياسي وإرادة توفريية لدى احلكومات نفسها-فقط قرارا اقتصاديا ومعرفة اقتصادية إمنا حيتاج
  .أريد أن أتوسع يف هذا اجلانب فهو معروف
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  مفاهيم ذات صلة باالستهالك: خامسا
ففي كتاب اهللا .. الصلة الوثيقة باالستهالكألفت نظركم إىل بعض املفاهيم اإلسالمية املشهورة ذات 

  : العزيز، قوله تعاىل                  *.  
  !فما هو حد اإلسراف؟ وما هو حد التقتري؟ وما هو حد القوام؟

مة اليت أتت ا الشريعة حتتاج إىل أن نترمجها بكالم حمدد ينطبق على هذه قضية مهمة واإلرشادات العا
مثال اإلمام حممد بن احلسن، له رسالة . كبار الفقهاء يف املاضي فعلوا ذلك، بالنسبة لعصرهم.. واقعنا اليوم

  .»الكسب«لطيفة جدا امسها رسالة 
األكل «: يف جمال الطعام: ض األمثلةيقول اإلمام حممد بن احلسن يف تصويره لإلسراف وتشخيصه له ببع

أن : فيقول«:  ويف جمال اللباس يضرب األمثلة على اإلسراف»فوق الشبع واالستكثار من املباحات واأللوان
  .»يلبس ما يكون اية يف احلسن واجلودة من الثياب على وجه يشار إليه باألصابع

شأن الطعام والشراب، وجند فقهاء آخرين هذه إرشادات عرب عنها هذا اإلمام عن معىن اإلسراف يف 
  .ذكروا أمثلة أخرى أيضا

جتاوز حد االعتدال يف نوع معني من أنواع «وهو ينصرف إىل مفهوم .. هذا هو مفهوم اإلسراف
  .»االستهالك

  .املاء) استخدام(أنا ميكن أن أتوضأ فأسرف يف استهالك 
  .أو ألبس فأسرف يف لباسي

                                     
 . ٦٧:  سورة الفرقان اآلية*
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  .. هناك شيء امسه الترف-
وما استطعت أن أصل فيه إىل نتيجة هو أن الترف هو اإلسراف، يف .. هذا املوضوع شغلين فترة طويلة

  .اجتاهات متعددة، بينما اإلسراف هو إسراف يف شيء معني
إذا قلت إن إنسانا معينا هو مسرف يف أكله، مسرف يف شربه، مسرف يف لباسه ففي جمموع هذه 

  ).ترف(الة االجتاهات يكون هذا اإلنسان يف ح
  .مبجموعها تعطي منط الترف االستهالكي الذي ندد اهللا به.. إذا تعددت جهات اإلسراف

  .فكروا فيه وأنا أفكر فيه.. أمر مطروح للنقاش
  .مل ندد اهللا سبحانه وتعاىل هذا التنديد بالترف؟

  .فالتنديد بالترف هو أشد بكثري من النهي عن اإلسراف
  .تمع معني بأمناط السلوك االستهالكي الذي يدخل يف حيز الترف؟كيف نستطيع أن ندد بالنسبة 

  .هذا البحث حيتاج إىل اجتهاد وإىل ترتيل أو إسقاط على الواقع املعاصر
والتبذير معناه الشرعي ليس ما .. وهو التبذير..  هناك مفهوم آخر مهم جدا نددت الشريعة به أيضا-

 »إنفاق املال يف املعصية«صلي، فأكثر املفسرين يفسرون التبذير على أنه يتبادر إىل الذهن من معناه اللغوي األ
هذا هو الذي يسمى تبذيرا باملعىن الشرعي، وهو الذي وصف اهللا تعاىل أصحابه بأم إخوان الشياطني إذ قال 

 : جل وعال            *.  

                                     
 . ٢٧:  سورة اإلسراء اآلية*
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 وقد وصف اهللا املبذرين -فال بد.. ليسري على املسلم أن يوصف بأنه أخ للشيطانفهذا الوصف ليس با
سواء أكان .. فهو إنفاق املال يف املعصية..  أن يف التبذير أكثر من جمرد اإلسراف يف شيء ما-ذا الوصف

  .هذا اإلنفاق كثريا أم قليال
والزهد .. مبعناه اآلن يف العقول فصلت وأوردت بعض النصوص عن الزهد - أنا يف حبثيمفهوم الزهد

  .مبعناه غري املشروع املرفوض يف اإلسالم
أن اإلسالم ال يطلب منا االمتناع عن التنعم بالنعم املباحة رد االمتناع، .. خالصة الكالم يف هذا اال

  .أي أنه ال يقبل منا أن منتنع رد االمتناع والتضييق على النفس، فهذا مرفوض شرعا
 أتاه رجل وقال يا رسول اهللا، إن أخيت - -ك أدلة وأمثلة شرعية مشهورة يف ذلك، منها أن النيبوهنا

ملاذا تشدد على : أو أمي نوت أن حتج ماشية أو أن أحدا قال له نويت أن أحج ماشيا فأجابه الرسول ما معناه
 هذا ليس مطلوبا وليس مزية ..فاهللا قد أنعم عليك بأن تشتري راحلة ملاذا متشي وتشح على نفسك.. نفسك

شرعية، ما دمت قادرا أن تريح نفسك، واهللا غين عن تعذيب الناس أنفسهم، والتضييق على أنفسهم دون 
  .داع

أما عندما يصبح تقليل االستهالك حاجة ال بد منها لتحقيق هدف مهم وطيب فهذا سلوك إسالمي 
  . وترحب به الشريعة-طيب
  الستهالك بني املسلم وغريهأهم الفروق يف دالة ا: سادسا

وهي ثالثة اختالفات . اآلن ننتقل إىل بعض االختالفات اجلوهرية بني دالة االستهالك للفرد املسلم وغريه
  :جوهرية
 دالة املنفعة للفرد املسلم يدخل فيها متغري مهم ال يوجد لدى غريه وهي قضية الثواب وهي مسألة -١

  .سايت هذه الناحيةدارجة وقد فصلت بعض التفصيل يف درا
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أدىن وأعلى احلد األدىن جيب عليك أن : خالصة األمر أن معظم االستهالك الشرعي وضعت له حدين
  .تبلغه وهو حد حتقيق الضروريات مبعناه الشرعي لنفسك وألسرتك

 وهذا تك الشريعة عنه وفيما بينهما لك أن ختتار موقعا،.. وهناك حد هو حد اإلسراف ويليه حد الترف
هناك جماالت كبرية للفرد املسلم . هذا املوقع يتناسب مع تطلعاتك، ومستوى اإلميان، ومستوى أهداف الفرد

  .أن يقف حيث يراقبه اهللا فيها
من الناس من يستطيعون دون ضجر أن يضحوا باستهالكهم ليكسبوا مزيدا من ثواب اهللا ومن الناس من 

  .ال يستطيعون ذلك
  .ود املباحةضمن احلد.. فهذا فيه سعة

هذا متغري جوهري يدخل يف دالة املنفعة للفرد املسلم فيبعده عن . إذن اإلميان بثواب وعقاب اآلخرة
  .ولكن ليس ذلك فقط، وإمنا أيضا يوجب عليه حدا أدىن من االستهالك، وينهاه عن احلد األعلى.. احملرمات

رب العصور واتمعات بل إن كال منهما ليس وأؤكد وأحل على أن احلد األدىن واحلد األعلى ليسا ثابتني ع
ولكن .. حبسب اختيار الشريعة ونصوصها.. فقط حدا فيزيائيا ماديا حيفظ احلياة والفرد بل هو حد عريف أيضا

العقالء يف اتمع واملشتغلون باإلرشادات الشرعية وغريها يستطيعون أن يرشدوك .. ألي فرد وجمتمع معني
إمنا .. وجتتنب هذا وذلك.. ظنه إسرافا، وهذا منط نظنه ترفا، وهذا منط نظنه خبال وشحاويقولوا لك هذا منط ن

  .نفس هذه املستويات ختتلف من مكان إىل مكان ومن زمان إىل زمان
وال نتصور .  اخلاصية الثانية يف دالة املنفعة للفرد املسلم أنه تظهر فيها منافع اآلخرين فتدخل فيها-٢

  .تأثر شعوره بالرضا عن استهالكه مبا جيري لغريه من املسلمني يف الدنياإنسانا مسلما ال ي



 ٣٥٣

 املسلمون كاجلسد ما معىن .  ال يؤمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم:  يقولالنيب 
وإذا كان هذا رضا عن  ..من مل يهتم باملسلمني فليس منهم وما معىن الواحد إذا اشتكى منه عضو

فهذا ليس الدالة اليت يريد .. عالقة له مبا يدور من حوله من جوع أو سغب أو جهل أو مرضاستهالك ال 
  .إذن ال بد أن تكون يف دالة الفرد املسلم منافع اآلخرين. اإلسالم من الفرد أن يتحلى ا

بغري املسلم وأقصد .. نكتفي اتني اخلاصتني اللتني متيزان دالة املستهلك املسلم عن دالة غريه غري املسلم
  .الذي ال يؤمن بالثواب والعقاب يف اآلخرة

أما إذا كان غري مسلم ولكنه عنده عقيدة صادقة وكان مضمون تعاليم دينه حتثه على بعض القيم فأنت 
  .تتوقع أن تظهر بعض األمور اليت توجد يف دالة املستهلك املسلم
لبحث وأرجو املعذرة أنين مل أستطع أن أتوغل أخريا أقول لكم الذي يريد مزيدا من التفصيل أحيله إىل ا

  .. اهللا وبركاتهة والسالم عليكم ورمح-يف بعض النقاط بالقدر الذي أطمح إليه
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  املناقشة واملداخالت
بالنسبة لتعقيب األستاذ فرحات فإن مالحظاته مجيعها دقيقة ومفيدة جدا، ألن : إجابة احملاضر على األسئلة

ة يف العامل اليوم تركز على األسرة كوحدة بينما تعليمات االستهالك اليت توجد دراسات االستهالك الشائع
وال شك أننا يف حاجة ألن نبني اجلسر الذي يربط بني .. مباشرة يف نصوص شرعية موجهة على الغالب للفرد
ة نفرض أن هذه مالحظة جوهرية وخييل إيل أن األسر.. التوجيهات املوجهة للفرد والسلوك االشتراكي لألسرة

فيها أبا وأما ميثالن القدوة ألوالدمها يف األسرة الصغرية، وال شك أما من خالل ما يزرعونه يف أنفسهم ومن 
  .إمنا املسألة حتتاج إىل حبث. خالل املثل الصادق هذا يكون املعول عليه أكثر من الكالم واملوعظة باأللفاظ

تجلى الضروريات يف أمناط السلوك املشاهدة لدى هل دللنا يف الدراسات على كيف ت: واآلن يسأل
كيف أن الناس عندما يرتفع مستوى دخلهم، ينفقون على حاجيات أقل ضرورة من الغذاء، هل هذا . البشر؟

  .ينطبق على اتمعات املسلمة؟
بالتأكد ولكن املالحظة .. اجلواب ال أجد سببا يدعنا إىل استثناء اتمعات املسلمة من بعض هذه األمناط

واحلرام، املالحظ أن هناك اختالفات كثرية عما .. يف جمتمعات ال تلتزم بالقيم األخالقية اإلهلية يف قضية املباح
وأنا بالعكس أستغرب أال ينطبق على جمتمع مسلم ألن النصوص تتضمن قضايا تتصل مبسائل .. تطلبه الشريعة
  .املباح واحملرم

احلقيقة . ف هو مضاد ليس فقط ألهداف اإلسالم، بل أيضا حلكمة اهللاألستاذ حممد سنباطي ذكر أن التر
مبعىن .. هل نستطيع أن نضع حدا واضحا لإلسراف؟: أن األستاذ حممد ذكر سؤاال تكرر من اإلخوة اآلخرين

.. إنك إذا أنفقت أكثر من كذا من دخلك الشهري على اللحم، أو اللبس، أو على كذا: هل نستطيع أن نقول
  .د دخلت يف حد اإلسراف يف هذا النوع من االستهالك؟تكون ق



 ٣٥٥

. ال نستبعد أن ميكن ذلك يف وقت معني، وجمتمع معني، أن توضع معايري لالعتدال ومعايري لإلسراف
 بل -فليس من الصعب أن نتصور إعطاء مثل هذه التوجيهات ليس لألشياء اليت ميكن إجراء جتارب عليها طبيا

  . كثريةلقضايا استهالكية أخرى
أنا أقول هلذا األخ الكرمي ولألخت الغالية اليت سألت حول عملية التغري يف حدود االستهالك بني 

أذكر لكم حديثا نبويا شريفا .. إا تتغري عرب الزمان واملكان.. ضروري، وحاجي وتكميلي مث إسراف مث ترف
 ملا أتاه صحايب يسأله - -فالنيب .. واضحا يف أن التحديث يف ضوء ما ال خيالف الشريعة هو حتديث عريف

منها رجل أصابته جائحة حىت يقول ثالثة من ذوي احلجى قد :... إن املسألة ال حتل إال لثالثة: قال
  . فحلت له املسألة.. أصابت فالنا فاقة

 -نه  جعل معيار السماح للفرد بسؤال الناس أن يعينوه أن يشهد ثالثة من العقالء من قومه أ- -فالنيب
  . يف معرفتنا وتقديرنا قد نزلت به فاقة تبيح له السؤال-فعال

ونستطيع .. هذه إحالة واضحة وصرحية على العرف ال تستغربوا أبدا أن يكون هذا قابال للتحديث ومتغريا
بأن أن نقول أنه لو كانت هناك مجعية إرشادية وخريية يف اتمع املسلم ميكنها أن تعطي مؤشرا إرشاديا لألسر 

والذي يتجاوز كثريا يغلب على ظننا أنه دخل يف حيز .. هذه األمناط االستهالكية تكفي األسرة املعتدلة
  .مبفهومهما الشرعي، وال أستغرب هذا بل بالعكس أظنه ميكن متاما أن يفعل مثل هذا.. اإلسراف والترف

  .االستهالك وزيادة يف االستثمارهو يف الواليات املتحدة زيادة يف .. هناك أخ أشار إىل أن االستهالك
أهم ما ينتقد .. أنت لست مطلعا على آخر املشكالت االقتصادية يف الواليات املتحدة األمريكية.. يا أخي

  على االقتصاد األمريكي ارتفاع مستوى االستهالك
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ولغريهم من وتعويض الفرق باالستدانة من العامل وهم يسببون الضرر الكثري ألنفسهم .. فوق حدود الدخل
إذا .. ال ميكن أن تقترض من اآلخرين إىل ما ال اية. دول العامل، ذا النمط من االستهالك، ألسباب معروفة

كنت تستمر يف إنفاق ما هو أكثر من دخلك إىل مرحلة اخلراب واملشكالت، إال أن تتنكر حلقوق اآلخرين 
ملتك باحليل الدولية املختلفة أو أن تعجز عن السداد وتأكلها ظلما وزورا وتانا فال تويف الدين بتخفيض ع

  .وتوقع اآلخرين يف مشكالت كثرية
وهذه إحدى نقاط الضعف .. فحقيقة إن ادخارهم قليل واستهالكهم مفرط حىت بالنسبة لدخلهم املرتفع

يف أحد تعليقاته  - وقد منح جائزة نوبل-أحد االقتصاديني العامليني املشهورين. الكربى يف االقتصاد األمريكي
على األقل أكثر من دخله، وتعديل هذه النسبة أمر % ٣إن االقتصاد األمريكي يستهلك : قبل سنتني قال

صعب جدا كقرار سياسي وهم عاجزون عن أن يقوموا بالتدابري السياسية الضرورية إللزام أنفسهم بتخفيض 
ا ميكن أن يؤدي إليه اإلفراط يف االستهالك هذا الوضع مثال صارخ مل.. إخل.. استهالكهم إىل حمدود دخلهم
  ...من مشكالت للمجتمع الغريب

بل أقول إا مهمة جدا ..  يشري إىل مسألة مهمة جدا، ولكن ليس عندي جواب عليها/زميل آخر
  .وجديرة بالبحوث والدراسات

م يف ضوء هذه املدينة هب أننا أخذنا ثالثة من ذوي احلجى وقلنا هلم حددوا لنا النمط االستهالكي املالئ
من ناحية .. أطباء.. وهؤالء الناس، وأعطونا بعض التوجيهات بعد استشارة ذوي الدراية يف الشئون املختلفة

إخل، هذا رمبا صدر إرشاد األسرة املسلمة حول أمناط االستهالك .. الناس اآلخرون كل يف اختصاصه.. الصحة
  .وترشيده

حنن وجدنا أنه يكفيك من اللحم ملدة أسبوع : هل لويل األمر أن يقول.. هل لنا أن نلزم الناس ذا النمط
  .ومننعك أن تستهلك أكثر.. كذا



 ٣٥٧

يكفيك كل عشر سنوات أن تذهب يف رحلة إىل اخلارج وحنن مننعك أن تستهلك أكثر، يكفيك أن 
 الناس أن تذهب إىل اخلارج يف رحلة واحدة وحنن مننعك أن تذهب أكثر من ذلك، هل نسمح بأن نأمر

يدخلوا إىل البيوت ويدققوا يف ملبات الكهرباء ومعيار احلرارة املثبت على اجلدار؟ إىل أي حد تسمح بأن 
  ..نتدخل يف خصوصيات الناس الفردية وتلزمهم باألمثل؟

هذه املسألة حتتاج إىل تأمل وحبث تطبيقي، وأيضا دراستها من اجلانب .. حقيقة أنا ليس عندي جواب
فسيدنا عثمان ترك . الشريعة أتت باألحوال الظاهرة، هذه من األحوال الباطنة.. هل من املألوف.. الشرعي

إخراج الزكاة عن األموال الباطنة إىل أرباا؛ ألنك إذا أردت أن تتحرى عن املال الباطن لتعرف ماذا يف جيبه 
 إىل بيته لتفتيشه وال تترك فيه يتطلب منك هذا جهدا كبريا، وتدخال يف خصوصيات الناس أن تأيت.. من نقود

  .صغرية وال كبرية إال فتقتها ونقبت فيها حىت تعرف ما لديه من مال باطن
فكثرة التفتيش والتدقيق على الناس تؤدي إىل اإلرهاب .. هذا ليس منطا اجتماعيا تراعى به الشريعة

..  جمتمع يطاردنا يف خصوصياتنا..ليس هذا نوع اتمع الذي حنب أن نعيش فيه.. والعدوان على احلرمات
  .ويف جيوبنا ويف زوايا البيت

فكثرة التدقيق والتدخل يف النمط االستهالكي ال أشك أنه ال ينسجم مع روح الشريعة، وعموما هو 
  .وال ميكن أن نقبل به.. يذهب باحلياء ويسقط املروءة

وال تنفع فيهم .. تهالكية إسرافية وترفيةأال ميكننا لو وجدنا الناس يستبقون يف أمناط اس.. يف نفس الوقت
وعندما يفعلون ذلك يشجعون اآلخرين، أليس لنا سالح شرعي ألن نوقف به هذا االحنراف؟ أتصور .. موعظة

وإمنا يتدخل .. أنه عندما تكون األمور تشكل أمناط سلوك واسعة االنتشار، ويل األمر له حق التدخل
  ..ساليب الشرطيةوليس األ.. باألساليب املقبولة شرعا



 ٣٥٨

يستهلكها الناس يف أمناط ترفية .. لو وجدت سلعة استهالكية معينة: واألساليب املقبولة شرعا مثل
  .أو تزيد من الضرائب عليها. ميكن أن متنع استرياد هذه السلعة كليا.. وإسرافية

ختتلف ظروفهم وختتلف فمثل هذه الطرق غري املباشرة تترك جماال للحياء واالختيار الفردي ألن الناس 
  .فال جيوز للموظف العام فرض تربصه على مجهور الناس.. أمناط حاجام النفسية

وإذا رغب إنسان ما أن يقلل على نفسه الغذاء واللباس، بينما حيب أن يسافر يف رحلة كل سنة أو 
  .وال يذهب يف أي رحلةفال تستطيع أن تفرض على مثل هذا الفرد بأن تأمره بأن يأكل ويلبس أكثر .. سنتني

غري ممكن وال مقبول شرعا ولويل األمر إذا وجد أن السيل قد بلغ الزىب وأن الناس ال تفيد .. فهذا التدخل
  .فيهم املوعظة فيمكنه التدخل بغرض املنع بقدر اإلمكان
وواضح وأنا .. اماوهذه واهللا مسألة املوقف فيها حمري مت.. األستاذ ابن يعقوب أشار قريباً إىل قضية اإلعالم

أرى بأم عيين وأنتم ترون، ورأيتم أن الدول تشكو أشد الشكوى من حاجتها إىل األجنيب ومن حاجتها إىل 
  ..ضغط االستهالك إىل حد الضرورة بعد احلاجيات

ترى التلفزيون يروج لسلع ليست ضرورية وال هي حاجية، وهي مستوردة، ويستفيد من اإلعالم التجار، 
املسألة حباجة إىل .. ل على دخل صغري مث تدفع الناس دفعا إىل استهالك ما ميكن أن يستغنوا عنهوالدولة حتص

  .ترشيد وال شك أن مسألة اإلعالن حتتاج إىل ترشيد
وحقيقة الشيء الذي .. أؤيد كثريا من املالحظات القيمة والعميقة اليت تفضل ا األستاذ حممد اليحياوي

عده، هو متابعة مسألة جديرة باملزيد من البحث، وهي أنه هل نستطيع أن نطور ذكره هو، مث األخ توفيق ب
  ونشجع على منط االمتناع الذايت والقول بالتضحية كشيء مرغوب يف االستهالك، ليحقق أهدافا مرغوبة
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لفعل، تأخذ احلقيقة أن املشاهد واملعروف تارخييا أنك ميكن أن تصلح أمناط اتمع االستهالكية، با.. اجتماعيا
عربة من غري املسلمني، غاندي مثال، زعيم أمته كان بسلوكه الشخصي يظهر منط التقشف، وقد شجع أهل 

معناه زاد الطلب .. ال يلبس إال أشياء ميكن أن تنتج حمليا.. بالده على أن يأبوا أن يلبسوا أي شيء مستورد
بل فعله بأن نفذه على نفسه وعلى . يس بإلقاء اخلطبعلى العمالة احمللية وعلى اإلنتاج احمللي، وقد فعل ذلك ل

  .فالناس عندما اختذوه زعيما قلدوه يف ذلك. من حييط به
، وهو القدوة، كان يطبق هذه األمور بالفعل على نفسه وعلى أهل بيته وأمته وهناك أمثلة - -والنيب 

  . االستهالكي منط معني من السلوككثرية أنه كيف كان بسلوكه يدفع الناس إىل تبين
ولنا أن نتصور أن جمتمعا مسلما يقوم فيه ناس يلتزمون بأن ال يلبسوا إال ما .. فالسلوك العملي عليه املعول

 ميكن أن يروج هذا منطا من -تنتجه بلدهم، أو ال يأكلون إال ما تزرعه أرضهم، إال يف األشياء اليت ال بد منها
إمنا ال بد هنا من التأكيد على التشجيع، والقدوة هي املعول عليها، .. السلوك، وحيدث آثارا اجتماعية إجيابية

  .أما اإلرغام والتقصي، فهي مسألة صعبة التطبيق
  . اهللا تعاىل وبركاتهةنشكركم على مالحظاتكم القيمة وجزاكم خريا، والسالم عليكم ورمح

  :رئيس اجللسة
 أوهلما يتعلق مبسألة »بسيطني«ن أضيف تعليقني  أنس الزرقا وامسحوا يل أن أختم اجللسة بأ/نشكر األستاذ

  ..عدم التفتيش على الناس مبا يستهلكون ومبا يتصرفون
.. خصوصيات اإلنسان.. املسألة يف التصور اإلسالمي مرتبطة باألصول اخلمسة فهي جزء من محاية النفس

خرين أن يتدخلوا فيها إال إذا حممية ما مل يعلنها هو، إن مل يعلنها فهي حممية وليس من حق الدولة وال اآل
  إذا فعلها يف الشارع،.. أعلنها



 ٣٦٠

طاملا أم يرتكبوا .. والقصص الكثرية يف هذا كثرية ومعروفة، وهي اليت حتمي حىت من يرتكبون احملرمات
  .سرا وال يعلنون ا
ا أظن أنه موقف رشد  من مسألة االستهالك أن- أمريكا-بالنسبة ملوقف الواليات املتحدة .. األمر الثاين

  .وليس موقف عدم رشد
الناس يريدون أن حيتفظوا بالورقات اخلضراء اليت .. إنساين يف العامل.. أمريكا تقابل مبوقف عدم رشد

 النقطة الثانية والناس أيضا حيبون - هذه أوال-تطبعها هلم، فليحتفظوا ا، ونأخذ مقابال هلا سلعا هلم نستهلكها
 ومن هذا املال الدخل يعوض استهالكنا - دخل من رأس املال-يكا فيأيت إىل أمريكا أن يستثمروا يف أمر

  . فهو أيضا رشد، وال بأس عندنا منه-ما نأخذه من سلع .. اخلارجي
  .واتمع األمريكي هو جمتمع ال خياف من القادمني بأمواهلم وأشخاصهم

هناك .. خلليج، دلت على أن مسألة الديون العامليةهناك أمثلة تارخيية كثرية، آخرها حرب ا: النقطة الثالثة
طرق كثرية غري اقتصادية لتسويتها كما فعلت العراق لتسوية الديون، وكما فعلت مصر، وكما فعلت 

هناك .. ودول أخرى كثرية وطرق تسوية الديون اخلارجية هي ليست فقط أن تسدد هذه الديون.. أمريكا
  .اد الديون اخلارجية، واحلمد هللا رب العاملنيطرق أخرى كثرية غري اقتصادية لسد
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  خصائص العمل املصريف اإلسالمي
  دسامي حسن محو. د

  :أمهية العمل املصريف اإلسالمي لتحسني األداء االقتصادي: مقدمة ومتهيد
يعترب نظام العمل املصريف بالنسبة للمجتمع اإلسالمي أنه من أنسب األنظمة اليت تتناسب مع نظرة اإلسالم 

بة بالعمل ذلك أن من املعروف أن اإلسالم حيترم االمتالك املشروع لألموال املكتس. إىل األموال بوجه عام
  .احلالل وذلك دون إغفال لتقرير حق اتمع بالنسبة الستعمال هذه األموال

فاإلنسان حماسب على كسبه لألموال حبيث ال يكسبها إال من العمل احلالل، وهو مؤاخذ على التصرف 
 إسراف، وهو فيها حبيث ال جيوز للمالك أن ينفق ما ميلكه من األموال إال يف الطريق احلالل دون تبذير وال

منهي رغم ذلك عن اكتناز األموال النقدية بصورا النقدية بشكل خاص وذلك حىت تظل هذه األموال دائرة 
  .يف إطار النفع االجتماعي الذي حيققه التداول لألموال

. ويأيت النظام املصريف يف قمة تطوره املعاصر ليحقق غاية ما يرمي إليه النظر اإلسالمي لألموال بوجه عام
ذلك أن األموال املودعة يف البنوك من قبل األفراد تبقى مملوكة ألصحاا املودعني حبسب ما هي مسجلة، 
بأمسائهم ولكن هذا اإليداع ال مينع اتمع من اإلفادة من هذه األموال املودعة وذلك عن طريق إتاحة الفرصة 

 على اتمع الذي قدم أفراده هذه األموال من لتوظيف القسم األغلب من هذه األموال يف مشاريع تعود بالنفع
  .االبتداء
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غري أن سوء حظ األجيال اليت عاصرت هذا التطور املصريف احلديث قد جعل من هذا املنهج الصاحل يف 
جممله عمال غري عادل يف نتائجه فقد اقترن تطور العمل املصريف احلديث بدخول عنصر التعامل بالربا املخفف 

ائدة احملمية بالقانون والتشريع يف معظم األحوال، وكان من نتائج هذا التمازج بني الربا وفعالية على صورة الف
العمل املصريف أن ظهرت سيطرة رأس املال بصورة جمردة عن القيود اليت كانت ستكبح مجاحه لو كانت هناك 

  .سيادة لنظام اإلسالم االقتصادي يف جمال التعامل مع األموال
ب مشس احلضارة اإلسالمية إىل افتقاد نور اهلدى من احلياة، وعاشت اإلنسانية حياا يف فقد أدى غيا

وعانت البشرية من نتائج هذا التخبط اجلاهلي حيث ولدت األفكار املتناقضة ملعاجلة . ظالم اجلاهلية من جديد
م وامتصاصه للجهد البشري املسخر النتائج الضارة املترتبة على سيطرة رأس املال وامتهانه لكرامة اإلنسان احملرو

  .خلدمة رأس املال
ورغم أن العامل الصناعي قد حقق تقدما ظاهريا يف اال االقتصادي اخلاص باإلنتاج واملنافسة وحتسني 
األداء إال أن هذا العامل الشامخ بتقدمه حنو السماء ما يزال يعاين من التفاوت الظامل والصراع اهلابط على شىت 

  .تاملستويا
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن البناء االقتصادي هلذا العامل املعاصر قائم على أساس التعامل بالربا من 

ورغم أن الربا القانوين احلديث مل يعد ظاهرة بتلك الصورة البشعة اليت تبلغ حد األضعاف املضاعفة . االبتداء
ت دائرا مثلما ينتشر املرض اخلفيف األثر يف يف كل عام، إال أن اآلثار االجتماعية الضارة للربا قد اتسع
  .أجسام من ال حيسون به إال بعد استفحال الداء وتعذر الشفاء

وقد تضافرت على العامل اإلسالمي ظروف التخلف احلضاري من ناحية والوقع يف أسر التقليد لألنظمة 
فلم . احلل القادر على تذليل املشكالتاالقتصادية املستوردة من ناحية أخرى مما عقد املشكلة بالنسبة لظروف 

  يستطع العامل اإلسالمي أن
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حيقق تقدم الصناعيني وال هو متكن من أن يأخذ لنفسه الطريق املالئم حلاجات الناس ومعايشهم مبا حيقق احلد 
  .املقبول ألدىن درجات العدل االجتماعي

عقيدة ومنهج حياة وبني النظام االقتصادي فكان من نتيجة ذلك أن وجد االنفصام بني املواطنني باإلسالم 
  .السائد لديهم باسم القانون الذي يدينون له بالطاعة والوالء

فاملال الذي كان من املفروض أن يوجه خلدمة التنمية باالستثمار املصريف احلالل ظل ضائعا يف ساحة 
وكانت النتيجة أنه مل يفلح يف بالد . واملنهج القادر على العطاء ال يكاد يستقر له قرار. التردد بغري انتظام

وقد كان العامل املشترك يف إفشال خطط . املسلمني أي صورة من الصور املستوردة من الغرب أو الشرق
املشاركة الشعبية يف التنمية الوطنية مرتبطا باعتماد النظام املصريف القائم على الربا، سواء يف ذلك أن يكون 

 القطاع العام، ولو دقق الباحث املتفحص يف أحوال العامل اإلسالمي لوجد أن تأثري املالك هو القطاع اخلاص أم
تداخل الربا يف العمل املصريف احلديث ليس مقتصرا على النواحي النفسية املتمثلة يف الشعور بعدم راحة الضمري 

ثمار املايل عند الغربيني ذلك أن فلسفة العمل املصريف بالنسبة لالست. فحسب، بل إن هناك أبعادا أوسع وأعمق
مبنية على تالقي رأس املال برأس املال، وقد نتج عن تطبيق هذه الفلسفة يف بالد املسلمني حرمان العديد من 

 اإلفادة من فيض أمواهلم املتجمعة - حىت لو جتاوزوا مسألة احلالل واحلرام-فئات املواطنني ممن ال ميكنهم
ون إال جهدهم البدين أو الذهين، وال سيما وأن التقاء رأس املال مع اجلهد كودائع مصرفية طاملا أم ال ميلك

اإلنساين قد تالشى من التطبيق حىت إنه مل يعد يف أغلب التشريعات املعاصرة اسم أو تقنني لشركات املضاربة 
 اجلهد أو القراض، وهي الشركات القائمة من األساس على تقدمي رأس املال من جانب صاحب املال وتقدمي

  .من جانب القادر على العمل يف هذا املال
ولو أن العامل اإلسالمي املعاصر قد أدخل جتربة هذا املنهج االستثماري يف احلياة اإلسالمية لوجد أن نتائج 

  :التطبيق تفوق الوصف وال سيما من النواحي التالية
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  . االستثمار املدعوم من عموم املواطننياستقطاب األموال واجتذاب املدخرات املبعثرة لكي تدخل عامل: أوال
تطبيق مبدأ التكافؤ يف الفرص لكل قادر على العمل يف املال بشكل جيعل منه املنتج الشريك بدال من أن : ثانيا

  .يكون العامل األجري
يل على حتقيق تكثري اإلنتاج الرخيص بعد إزاحة تكاليف رأس املال املتمثلة بالفوائد املدفوعة والقدرة بالتا: ثالثا

  .االكتفاء والتخفيف من االسترياد يف كل ما ميكن إنتاجه حمليا
  .تعميق الشعور باالنتماء حنو اتمع الذي يصبح الكل فيه مالكا أو شريكا: رابعا

 على حسن توزيع الثروة - إذا أحسن تطبيقه يف اتمع-واخلالصة هي أن العمل املصريف اإلسالمي يعمل 
خفيف من اآلثار الضارة املترتبة على زيادة حجم الطبقة العاملة دون وجود مربر لذلك حيث من ناحية والت

  .تكون الفرصة متاحة لكل قادر أن ينتقل من ميدان الباحثني عن العمل إىل ميدان املنتجني واملالكني
اإلخالل وبذلك فإن العمل املصريف اإلسالمي يساعد على حتسني األداء االقتصادي مع مراعاة عدم 

  .بالتوازن االجتماعي الالزم لتحقيق اهلناء لكل جمتمع يبحث عن اهلدوء وسيادة السالم
  .فهل كان هلذا العمل املصريف اإلسالمي جذور أو آثار يف تاريخ احلضارة اإلسالمية الغابرة؟

  .هذا ما جييب عنه الفرع األول من هذا البحث
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  الفرع األول
  صريف اإلسالمياجلذور التارخيية للعمل امل

  : املظاهر التطبيقية للعمل املصريف يف ظالل احلضارة اإلسالمية-١
يسود الظن لدى أوساط العديد من الباحثني بأن العمل املصريف صناعة مالية مرتبطة بالربا وأا لذلك تبدو 

  .منقطعة الصلة بتراث احلضارة اإلسالمية من قريب أو بعيد
ن املخالف لواقع األحداث السيطرة اليت تعرض هلا العامل اإلسالمي من وقد ساعد على ترسيخ هذا الظ

  .جانب الفكر األورويب بعد دخول عصر النهضة واالنطالق الصناعي وبدء عهد االستعمار اجلديد
فكان من نتيجة ذلك أن دخل الوهم الثقايف يف عقول غالبية املفكرين اإلسالميني حىت ذهب بعض 

نهم للبحث يف تراث احلضارة اإلسالمية إىل القول بأن حترمي الربا يف اإلسالم كان ذا أثر الباحثني املتخصصني م
 ولو قام هذا الباحث الفاضل بالتدقيق األعمق من جمرد النقل أو .)١(هام يف عرقلة أعمال البنوك واالئتمان

مل تكن أقل شأنا وتقدما مما عرفته االستنتاج املتعجل لوجد أن األعمال املصرفية اليت عرفتها احلضارة اإلسالمية 
  .اتمعات اليت عاشت يف نفس الظروف واالحتياجات دون أن يكون الربا فيها حمرما من األساس

لقد عرف املسلمون نظام اإليداع املصريف الذي تنقلب فيه الوديعة إىل قرض يرد مبثله عند الطلب حيث 
فقد وصف لنا .  معتمدا هلذا النوع من اإليداع- عنه وأرضاه رضي اهللا-كان الصحايب اجلليل الزبري بن العوام

  عبد اهللا بن الزبري هذا الوضع

                                     
 -بريوت(لي، التنظيمات االجتماعية واالقتصادية يف البصرة يف القرن األول اهلجري، الطبعة الثانية  صاحل أمحد الع-نظرا) 1(

  .  ٢١٢ صفحة -)١٩٦٩دار الطليعة للطباعة والنشر، 



 ٣٦٨

ال، ولكن هو «: باملال ليستودعه إياه، فيقول الزبري) أي يأيت الزبري بن العوام(إن الرجل كان يأتيه : بقوله
مع لدى الزبري من أموال ذا وكان من نتيجة ذلك أن بلغ جمموع ما جت )١(» سلف، إين أخشى عليه الضيعة

أي مليونني ومائيت ألف درهم وهو  )٢(» ألفي ألف ومائيت ألف درهم« كما أحصاها ولده عبد اهللا -الطريق
  .مبلغ كبري مبقاييس ذلك العهد

ويستدل من هذا التصرف الذي كان يقوم به هذا الصحايب اجلليل منذ بداية الصدر األول لإلسالم على 
  :اعدة أمور أمهه

 أن يف التصرف يف نظام اإليداع انتقاال يف مفهوم الوديعة من األمانة إىل القرض وهو ما عرفه -١
القانونيون الفرنسيون بعد مرور ما يزيد على عشرة قرون وأطلقوا عليه اصطالح الوديعة الشاذة أو الناقصة 

  .)٣(ا القانون املدينوذلك لكي يظهروا الفارق بينها وبني مفهوم الوديعة التامة اليت يعرفه
 أن املبالغ املودعة لدى الزبري مل تكن مملوكة لشخص واحد أو لعدد حمصور من األشخاص بل كانت -٢
 ألشخاص غري حمصورين بالعدد مما يدل على ذيوع شهرة الزبري بكونه معتمدا هلذا النوع - على ما يبدو-تعود

 إىل اإلعالن املتكرر ألربعة أعوام يف مواسم احلج حيث كان من اإليداع، لذلك فقد رأى ابنه عبد اهللا أن يلجأ
 فلما مضت أربع سنني قسم ما تبقى »أال من كان له على الزبري مال فليأتنا فلنقضه«: ينادي يف كل عام قائال
  .)٤(»مخسة وثالثني ألف ألف ومائيت ألف درهم« حسب إحدى الروايات -من مرياث أبيه حىت بلغ 

                                     
  .  ١٠٩صفحة ) ١٩٥٧دار بريوت للطباعة والنشر، : بريوت( ابن سعد، الطبقات الكربى، اجلزء الثالث -نظرا) 1(
  .  ق، نفس اجلزء والصفحةاملرجع الساب) 2(
  ).  ٢٠ صفحة -١٩٨٩ -القاهرة، دار النهضة العربية( مجال الدين عوض، عمليات البنوك من الوجهة القانونية ي عل-انظر) 3(
  .  ١٠٨ مرجع سابق، اجلزء الثالث، صفحة ، ابن سعد-انظر) 4(



 ٣٦٩

تعامل بالعمالت، فإن اختالف أنواع النقود وأوزاا، استدعى ظهور احلاجة ملبادلة العمالت أما يف جمال ال
فكان التجار يسألونه عليه الصالة .  إىل املدينةومصارفة بعضها ببعض بشكل مبكر ومنذ قدوم النيب 

: ا حيث قالوالسالم ليعرفوا ما حيل وما حيرم من الباب، وذلك كما حدث مع ابن عمر رضي اهللا عنهم
 كنت أبيع اإلبل يف البقيع، فأبيع بالدنانري وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانري، فوقع يف نفسي

 فقلت، يا - أو قال حني خرج من بيت حفصة- وهو يف بيت حفصة من ذلك، فأتيت رسول اهللا 
آخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ رسول اهللا، رويدك أسألك، إين أبيع اإلبل بالبقيع فأبيع بالدنانري، و

  .)١ ( ال بأس أن تأخذها بسعر يومها ما مل تفرقا وبينكما شيء): النيب (الدنانري فقال 
ومل يقف تعامل الناس عند حد املصارفة بني العمالت املختلفة، بل تعداه إىل نطاق قريب من أعمال 

بكسر الراء وهي ( كان يأخذ الورق -ضي اهللا عنهما ر-فريوى أن ابن عباس. التحويل اليت جتري يف أيامنا
 كما كان عبد اهللا بن الزبري يأخذ من قوم ،)٢( مبكة على أن يكتب ا إىل الكوفة) الفضة املضروبة دراهم

  .)٣(دراهم مبكة مث يكتب هلم ا إىل أخيه مصعب بن الزبري بالعراق فيأخذوا منه
 قد تطور العمل فيه حىت أصبح مهنة حيترف القيام ا الصيارفة، ويبدو أن هذا النوع من أعمال التحويل

 »ظهر اإلسالم«وينقل لنا األستاذ أمحد أمني يف اجلزء األول من كتابه . حيث صار هلا قواعد معروفة ومنظمة
 واقعة هلا داللتها اهلامة يف هذا اال، حيث يروي أن سيف الدولة احلمداين الذي كان أمريا على حلب يف

 كان زائرا يف بغداد وأنه قصد الفرجة دون أن يعرف فيها فسار متنكرا -منتصف القرن الرابع اهلجري تقريبا
   فخدموه دون أن يعرفوه وملا - للسماع والشراب- خاقانإىل دور بين

                                     
دائرة املعارف :  اهلند-حيدر آباد الدكن(لطبعة األوىل ي، السنن الكربى، اجلزء اخلامس، اقأمحد بن احلسني بن علي البيه) 1(

  .  ٢٨٤، ص)هـ١٣٤٤النظامية، 
  .  ٣٧، ص)هـ١٣٢٤دة، امطبعة السع: مصر(مشس األئمة السرخسي، كتاب املبسوط، اجلزء الرابع، الطبعة األوىل ) 2(
  .  ٣٢٠زء الرابع، صابن قدامة، مرجع سابق، اجل) 3(



 ٣٧٠

هم باالنصراف طلب الدواة وكتب رقعة هلم وتركها فيها، فلما فتحوا الرقعة وجدوا أا موجهة لبعض 
يارف يف بغداد بألف دينار وعندما عرضوا الرقعة على الصرييف أعطاهم ذلك الصرييف الدنانري يف احلال الص

  .)١(ذلك سيف الدولة بن محدان: والوقت، فسألوه عن الرجل فقال
ويتبني من تتبع الروايات املنقولة، أن استعمال الصكوك املسحوبة على الصيارفة لتأدية املدفوعات بدال من 

 ليس يف نطاق التحويل التجاري أو الشخصي من بلد إىل بلد آخر -كان أمرا معروفا ومقبوال.  النقديالدفع
 بل يف حاالت إعطاء املنح واملكافآت للشعراء وأمثاهلم ممن كانوا ميتدحون األمراء والوجهاء، وذلك -فحسب

ال بالصك وأن استعمال  يغلب أن تكون بالنقد - كما هو معروف-على الرغم من أن مثل هذه العطايا
الصكوك يف األداء يف مثل هذه احلاالت ال يتم إال يف املراحل املتقدمة من االطمئنان والثقة واستقرار التعامل 

  .)٢(واألوضاع

                                     
:  نقال عن-١٠٨، ص)١٩٦٢مكتبة النهضة العلمية، : القاهرة(، اجلزء األول، الطبعة الثالثة أمحد أمني، ظهر اإلسالم) 1(

  .اهلمداين، خمطوط بباريس
 »يف هذا دليال على استعمال الصك أو الشيك يف ذلك الوقت«ويقول املرحوم أمحد أمني معلقا على ذلك يف اهلامش بأن   

  .املرجع السابق، نفس الصفحة
 على وجود تنظيم متكامل ميكن فيه ملن يقيم يف بلد أن يسحب ماال ل فيه دليذ إ-األمر أكرب من ذلك بل إن -ونقول  

 الصراف حيث يعرف األخري صحة األمر املكتوب من التوقيع دوهو موجود يف بلد آخر دون أن حيضر بشخصه عن
 بينما مل تعرف أوروبا مثل هذه - عام أي قبل أكثر من ألف-ويتم هذا يف منتصف القرن الرابع اهلجري. الظاهر عليه

 الشفوية من ذي اتوكان األمر قبل ذلك يتم بطريق التعليم. األوامر اخلطية إال مع بداية القرن الثالث عشر امليالدي
 ENCYCLOPAEDIA BRITINACA(انظر ذلك يف (العالقة مع اشتراط قبول الطرف اآلخر وحضور الشهود 

OP. CIT. P.93: (ا عملية مركبة مشلت احلسب واملقاصة وقد تكون منطوواملهم يف حة على يكاية سيف الدولة أ
 مال مودع مسبقا عند الصراف، حيث يكون الصك املسحوب - يف هذه الواقعة- ائتمان أيضا إذا مل يكن لسيف الدولة

  .  كأنه سحب على املكشوف حسب االصطالح املصريف احلديث
-٢٢٤ (ياملنح بالصك، ما نقله ياقوت يف معجم األدباء عن جحظة الشاعر الربمكمن الطرائف اليت تروى حول ) 2(

  : منحة بصك، فدافعه املسحوب عليه حىت ضجر الشاعر منه فكتب إىل املعطي قائالىحيث تلق) هـ٣٢٤
ــا  ــالتكم رقاعـــــ ــت صـــــ   إذا كانـــــ

  
ــر ــف رحتـــــ ــل واألكـــــ    باألنامـــــ

  ومل تكـــــن الرقـــــاع جتـــــر نفعـــــا     
  

ــف    ــألف ألــ ــذوه بــ ــي خــ ــا خطــ   فهــ
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وقد شاع استعمال الصكوك لألغراض التجارية يف مدينة البصرة، وصار هلا قواعد وأصول معروفة من 
ليس عنه غىن يف سوق البصرة يف حوايل عام « -وأصبح وجود الصراف ،)١( حيث طريقة اخلتم والشهود

 وهو الوقت الذي كانت فيه سفن املسلمني وقوافلهم جتوب كل البحار والبالد، ،)٢(» م١٠١٠ -هـ٤٠٠
 مها اللتان تقرران األسعار للعامل يف ذلك العصر يف البضائع الكمالية على «حيث كانت اإلسكندرية وبغداد

  .)٣(»األقل
 ضمنه مشاهداته يف رحالته - يف كتابه املسمى سفر نامه-وقد سجل لنا الرحالة الفارسي ناصر خسرو

 -  ملا كان عليه العمل يف مدينة البصرة يف ذلك الوقت- هلا داللتها-هـ، لقطة٤٤٤-٤٣٧اليت قام ا ما بني 
  :  فقال-كما شاهده بنفسه ورآه

 يوم، ففي الصباح جيري التبادل يف سوق خزاعة، ويف وينصب السوق يف البصرة يف ثالث جهات كل«
كل من معه مال يعطيه : والعمل يف السوق هكذا. الظهر يف سوق عثمان، ويف املغرب يف سوق القداحني

  للصراف ويأخذ منه صكا مث

                                     
 عن هذا الشاعر نفسه الذي كان إىل جانب الشعر يتقن العزف على الطنبور، أنه تلقى جائزة بصك قيمته ىكما حيك  =

مخسمائة دينار، فلما جاء إىل الصراف قال له األخري إن الرسم أن ينقصه يف كل دينار درمها، وخريه بني ذلك وبني أن 
فق الشاعر على الذهاب مع اع منه شعره وتوقيعه على الطنبور فويركب معه إىل داره ليقيم عنده يومه وليلته ليسم

  .وملا أصبح أعطاه الصراف املبلغ كامال وزاده من عنده مخسمائة درهم. الصراف
مكتبة عيسى البايب : مصر(معجم األدباء، اجلزء الثاين  .رومي اجلنس، احلموي املولدلياقوت بن عبد اهللا ا: انظر ذلك يف  

  .  ٢٤٢-٢٤١ ص،) بدون تاريخاحلليب وشركاه،
  .  ٣٩٧، ص)١٩٦٥دار العلم للماليني، : بريوت( الطبعة األوىل - منشأها وتطورها-صبحي الصاحل، النظم اإلسالمية) 1(
، الد ة ترمجة حممد عبد اهلادي أبو ريد،آدم متز، احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري أو عصر النهضة يف اإلسالم) 2(

  .  ٣٨١ص) ١٩٦٧دار الكتاب العريب، : بريوت(ين، الطبعة الرابعة الثا
  .  ٣٧١املرجع السابق، ص) 3(
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) كان(يشتري كل ما يلزمه، وحيول الثمن على الصراف وال يستخدم املشتري شيئا غري صك الصراف طاملا 
  .)١(»قيم باملدينةي

وعندما يقارن الباحث املنصف هذه الصور املنقولة من هنا وهناك فإنه يكون على يقني من حقيقة كون 
هذه األعمال أجدر بأن تنسب إليها بدايات العمل املصريف مما هو مبثوث يف كتب الدراسات املصرفية القانونية 

 رد اللجوء إىل اإليداع األمني يف املعابد املقدسة أو االدعاء غري عن النشاط املصريف عند السومريني والبابليني
  .)٢(١٦٧٥احملق بأن أول شك سحب يف التاريخ كان على صائغ يف لندن عم 

 ميثل قمة أما يف جمال االستثمار املايل مبعىن توظيف األموال فإنه نظام املضاربة الذي أقره النيب الكرمي 
  .ملتوازنة يف جمتمع العدل واإلحسانالتقدم يف حتقيق التنمية ا

ذلك أن املال الذي ال يرغب أو ال يستطيع مالكه أن يستثمره بنفسه ميكن أن يعطى بطريق املشاركة يف 
  .عقد املضاربة الفريد ملن يعمل فيه على حصة من الربح املتحقق من العمل يف هذا املال

وإذا كانت اخلسارة فإن كل طرف خيسر حبسب فإذا كان هناك ربح قسم بني الطرفني حبسب االتفاق، 
ما يقدمه حيث تكون اخلسارة املالية على صاحب املال بينهما خيسر صاحب اجلهد النتيجة اليت كان يتوقعها 

  .من العمل يف هذا املال
وقد خص الفقهاء املسلمون هذا العقد بعنايتهم حيث اختلفت النظرة إليه بني من يرى أنه عقد على 

ياس لعلة اجلهالة يف نتيجة الربح وإن كانت النسبة معلومة ومعلنة، وبني من يرى أنه عقد أصيل خالف الق
  .يقاس عليه غريه من العقود واألعمال

                                     
مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، : القاهرة( اخلشاب، الطبعة األوىل ناصر خسرو علوي، سفر نامه، ترمجة حيىي) 1(

  .  ٩٦، ص)١٩٤٥
  .  ١٠ صفحة -)١٩٦٤املطبعة التعاونية، ) دمشق(ارية الربية، اجلزء الثاين أنطاكي وسباعي، الوسيط يف احلقوق التج: انظر) 2(
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ويظهر االجتاه األول املضيق لنطاق املضاربة عند فقهاء احلنفية والشافعية بينما تتضح صورة التوسعة عند 
  .لك بن أنسفقهاء مذهب اإلمام أمحد بن حنبل وما

فقد ذهب اإلمام الكاساين من احلنفية إىل القول بأن القياس يف عقد املضاربة ال جيوز، ألنه استئجار بأجر 
  .)١(جمهول بل بأجر معدوم ولعمل جمهول، لكنا تركنا القياس بالكتاب العزيز والسنة واإلمجاع

  .)٢(اإلجاراتإن القراض رخصة خلروجه عن قياس : وقال الرملي يف اية احملتاج
ويف مقابل هذا التضييق الذي أدى إىل عدم قبول أشكال من املضاربة خارج نطاق املتاجرة، جيد الباحث 

  .سعة الفقه اإلسالمي يف فروع املذاهب املختلفة
فقد جاء يف املدونة الكربى ما يستدل منه على أن املذهب املالكي ال حيصر املضاربة يف املتاجرة بل يعمم 

  . على سائر فروع االستثمارالقاعدة
  :يقول السؤال

قلت فلو دفعت إىل رجل ماال قراضا فاشترى به أرضا أو اكتراها، واشترى زريعة وأزواجا فزرع فربح أو 
  .. أيكون ذلك قراضا ويكون غري متعد؟-خسر

  نعم، إال أن يكون قد خاطر به يف موضع ظلم أو عدو، وأما إذا كان يف موضع أمن وعدل فال-قال
  .)٣(يضمن

                                     
  .  ٣٥٨٧اجلزء الثامن، صفحة )  يوسفيزكريا عل: القاهرة( الكاساين، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -انظر) 1(
مصر، املطبعة البهية املصرية، ( الرملي، اية احملتاج إىل شرح املنهاج يف الفقه على مذهب اإلمام الشافعي، -انظر) 2(

  .  ١٦١صفحة ) اجلزء الرابع) هـ١٣٠٤
طبعة أوفست عن أول طبعة ) رواية سحنون عن ابن القاسم عن اإلمام مالك(مالك بن أنس، املدونة الكربى، : انظر) 3(

  .  ١١٤اجلزء الثاين عشر، صفحة ) بريوت، دار صادر(



 ٣٧٤

أرأيت إن أعطيته ماال فذهب فأخذ خنال مساقاة فأنفق عليها من مال القراض أيكون هذا متعديا أم : قلت
  .)١(»ما مسعت من مالك فيه شيئا وال أراه متعديا، وأراه يشبه الزرع«: تراه قراضا؟ قال

اكلها من عقود، كاملساقاة  أو ما ش-وقد فصل ابن تيمية املسألة اخلالفية من ناحية اعتبار املضاربة
إجارة باملعىن األعم أو ) أي املضاربة(هي : من قال«:  من املشاركات أو املعاوضات فقال يف ذلك-واملزارعة

 األحاديث - رمحه اهللا-وبعد أن ناقش )٢(» هي إجارة باملعىن اخلاص فقط أخطأ: العام فقد صدق، ومن قال
هى إىل جواز كل منهما باعتبارمها من نوع الشركة، راح يكشف الغطاء الواردة يف املزارعة واملساقاة حيث انت

وهلذا جوز سائر أنواع «: عن املسألة كلها يف ختام الكالم عن العموم واخلصوص يف لفظ اإلجارة قائال
جرة املشاركات اليت تشبه املساقاة واملزارعة، مثل أن يدفع دابته أو سفينته أو غريمها إىل من يعمل عليها واأل

  . وذلك باعتبار أن مثل هذه العقود من نوع اإلجارة باملعىن األعم )٣(» بينهما
وأوضح ابن القيم املسألة من ناحية ما قال به شيخه ابن تيمية بعدم وجود أمر يف الشريعة على خالف 

أن هذه العقود ظنوا ... « واردة على خالف القياس قد -وما شاكلها-القياس، فبني أن من قالوا بأن املضاربة 
من جنس اإلجارة، ألا عمل بعوض، واإلجارة يشترط فيها العلم بالعوض واملعوض، فلما رأوا العمل والربح 

هي على خالف القياس، وهذا من غلطهم، فإن هذه العقود من جنس : يف هذه العقود غري معلومني قالوا
علم بالعوض واملعوض، واملشاركات جنس غري املشاركات ال من جنس املعاوضات احملضة اليت يشترط فيها ال

  .)٤(»املعاوضات، وإن كان فيها شوب املعاوضة

                                     
  .  ١٢٠ة املرجع السابق، نفس اجلزء، صفح: انظر) 1(
  .  ١٧٠ابن تيمية، القواعد النورانية الفقهية، مرجع سابق، ص) 2(
  .  ١٨٤ املرجع السابق، ص،ابن تيمية) 3(
  .  ٣٨٥-٣٨٤ابن القيم، مرجع سابق، اجلزء األول، ص) 4(
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 والذي تنقله هنا نظرا ألمهيته ودقته - يفصل بني أنواع العمل الذي يقصد به املال- رمحه اهللا-مث راح
  : فقال بأن العمل يكون على ثالثة أنواع-الرائعة يف التمييز بني احلاالت

  . فهذه اإلجارة الالزمة-ن يكون العمل مقصودا معلوما مقدورا تسليمه أ-أحدمها«
  ... فهذه اجلعالة- أن يكون العمل مقصودا، لكنه جمهول أو غرر-الثاين

فإن رب املال ليس .  وهو املضاربة-ما ال يقصد فيه العمل، بل املقصود فيه املال: وأما النوع الثالث فهو
وهلذا لو عمل ما عمل ومل يربح . اعل واملستأجر له قصد يف عمل العاملله قصد يف نفس عمل العامل، كا

  .)١(»شيئا، مل يكن له شيء، وإن مسي هذا جعالة جبزء مما حيصل من العمل، كان نزاعا لفظيا، بل هذه مشاركة
ء ويف ضوء هذه السعة والسماحة املميزة يف مذهب اإلمام أمحد يف ميدان العقود والشروط، كان الفقها

احلنابلة قادرين على تصحيح العديد من حاالت التعاقد اليت اعتربوها مشاركات جائزة، بينما مل يتمكن غريهم 
من مبارام، بسبب ما هم مقيدون به من نظر متحفظ باعتبار املضاربة نفسها استثناء من األصل الذي كان 

  .يقتضي القول فيها بعدم اجلواز
  : العديد من االتفاقات اليت هلا صفة املشاركة اجلائزة عند احلنابلة فقاللذلك جند صاحب املغين قد أورد

.. وإن دفع رجل دابته إىل آخر ليعمل عليها، وما يرزق اهللا بينهما نصفني أو أثالثا أو كيفما شرطا صح«
   .)٢( »..وإن دفع ثوبه إىل خياط ليفصله قمصانا يبيعها وله نصف رحبها حبق عمله جاز

                                     
  .  ٣٨٦-٣٨٥املرجع السابق، نفس اجلزء، ص) 1(
  .  ٨-٧ابن قدامة، مرجع سابق، اجلزء اخلامس، ص) 2(
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احب منتهى اإلرادات حالة دفع الدابة ملن يعمل عليها جبزء من األجرة وأضاف إليها كذلك كما أورد ص
  .)١(»واستيفاء مال وحنوه جبزء مشاع منه.. خياطة ثوب ونسج غزل وحصاد زرع... «أيضا 

ويستدل من ذلك على أن املضاربة بالنظر املتفتح لألمور هي عقد جائز لكل ما جتوز املشاركة فيه من 
ر حيث ال جيوز ألحد أن يتصور بأن اتمع اإلسالمي هو اتمع التجاري وأنه ال جيوز فيه أن يكون هناك أمو

  .متويل للصناعة والزراعة وسائر وجوه النشاط االقتصادي يف البالد
ومل يقتصر البحث الفقهي على حالة املضاربة كعقد فردي موقوف على أطرافه فحسب، بل تعدى ذلك 

ل حبالة املضاربة كعقد وسيط حيث يأخذ العامل املال ال ليعمل فيه بنفسه وإمنا لكي يعطيه إىل من األمر ليتص
يعمل له فيه على حصة من الربح حبيث حيصل الوسيط على فرق النسبة بني ما شرط لنفسه على رب املال 

  .وهو النصف مثال وما شرط للمضارب األخري وهو الثلث ليخلص له بذلك السدس
ظر املدقق يف هذا األمر لوجد أن هذه املضاربة الوسيطة هي األساس الذي يقوم عليه العمل املصريف ولو ن

احلديث ولكن عن طريق اإلقراض واالقتراض بالربا حيث يتمثل ربح البنك االستثماري يف الفرق بني ما يدفعه 
  .وما يقبضه من فوائد

  :مية اآلثار االجتماعية للتطبيقات االقتصادية اإلسال-٢
يقوم النظام االقتصادي اإلسالمي على جمموعة من القواعد والضوابط اليت متهد الطريق للوصول إىل 
التوازن العادل بني الناس مبا حيفظ كيان األمة ويساوي بني أبنائها يف احلقوق والواجبات واملساواة اليت حيققها 

  .بنية على التعاون وحفظ كرامة اإلنسانالنظام االقتصادي يف اإلسالم تقوم على أساس املساواة امل
    

                                     
  .  ٤٦٦توحي، مرجع سابق، القسم األول، صالف) 1(
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فلو أخذنا نظام املضاربة مثال لوجدنا أن هذا النظام ليس قاصرا على جمرد التوجيه االقتصادي السليم 
لتحقيق التنمية االقتصادية عن طريق توجيه األموال الوطنية لتمويل املشاريع ادية فحسب، وإمنا يعمل نظام 

  .قيق نوع من التوازن االجتماعي الذي حيفظ كيان اتمع وحيقق سالمتهاملضاربة كذلك على حت
. ذلك أن من املعروف أنه يوجد يف كل جمتمع فئات متلك األموال وفئات أخرى متلك القدرة على العمل

ي ذه وعندما يتجه رأس املال للمشاركة مع اجلهد اإلنساين فإن النتيجة املنطقية لذلك تتمثل باالنتقال التدرجي
  .الفئات من نطاق العاملني إىل رحاب املنتجني

وإن من الطبيعي أن يؤدي هذا االنتقال املنتظم والتوجيه اهلادئ حنو إتاحة الفرصة لقوة العمل لكي تدخل 
يف ساحة اإلنتاج املشارك إىل التخفيف من تراكم الباحثني عن العمل دون أن يكون هلم أمل باالنتقال من هذا 

  .اإلطار
ال خيفى على الباحثني االجتماعيني أن ازدياد حجم الطبقة العاملة دون وجود الفرص املتاحة للعمل و

يؤدي إىل إثارة االضطراب والتباغض االجتماعي وذلك بعكس احلال فيما لو كانت الفرصة متاحة المتصاص 
يف املشاريع اليت يقدمون فيها العمالة املدربة لكي يصبح العاملون من األطباء واملهندسني واملهنيني شركاء 

جهدهم يف مقابل رؤوس األموال حيث تنتشر املستشفيات اخلاصة واملصانع املتنوعة واملزارع وغريها من 
  .املشروعات

ولعل النظر يف هذه املسألة يكشف لنا سر عدم تعرض احلضارة اإلسالمية ألزمات اإلضرابات واملشاكل 
  .ت الصناعية يف خمتلف مراحل التطور اليت مرت ا بعد عصر النهضةالعمالية اليت عانت منها اتمعا

ومن ذلك يتبني أن النظام االقتصادي اإلسالمي يساعد على تعميم صورة اتمع املتكافل وذلك عن طريق 
  .التوجيه الصحيح لرؤوس األموال لكي تتالقى مع جهد اإلنسان
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ن بالتطبيق الذي يتساوى فيه املواطنون أمام حق فيكون املواطنون متساويني ليس بالنص فحسب ولك
اإلفادة من أموال اتمع وذلك عن طريق إثبات قدرم على اإلحسان يف األداء دون أن تكون هذه القدرة 

  .حمصورة يف القدرة املالية فحسب، بل يف القدرة الذهنية والتنظيمية كذلك
سالمي ملشاكل اتمع على مسألة التصرف يف رأس املال وال يقتصر األمر يف معاجلة النظام االقتصادي اإل

  .املتكون من النقود فحسب، بل تشمل املعاجلة خمتلف صور رأس املال
ففي األرض الزراعية مثال هناك نظام املزارعة وهو نوع من املشاركة بني مالك األرض والعامل فيها 

  .لشروط اليت بينها الفقهاء بشكل دقيقدف اإلفادة من اإلنتاج الزراعي على أساس املشاركة با
وكما حرم اإلسالم اكتناز املال بطريق منعه عن أداء دوره االقتصادي خلدمة اتمع فقد حرم اإلسالم 

 أي أنه ليس ملتحجر حق فوق ثالث سنني كذلك تعطيل األرض الزراعية حيث يقول الرسول الكرمي 
حيتجزها دون استثمار هلا أكثر من ثالث سنوات حيث ميكن ال جيوز ملن يضع يده على أرض زراعية أن 

  .للدولة أن ترتعها منه لتعطيها إىل من يقوم بزراعتها ألا ثروة اتمع
ولو دقق الناظر يف أمهية تطبيق هذه القاعدة االقتصادية لوجد أا متثل حمورا من حماور احلفز على زيادة 

تمع طاقات أبنائه بأقصى ما يتيسر من جهد وإمكانيةاإلنتاج الزراعي بصورة يستغل فيها ا.  
وفوق ذلك كله فإن اتمع يفتح ألبنائه فرص العمل الكرمي ليكونوا بناة يف جمتمعهم وليسوا غرباء أو 

  .مغتربني يف خارج البالد
معات لذلك فقد خال تاريخ احلضارة اإلسالمية على عمرها املديد من ظاهرتني مرضيتني تالزمان ات

  :املعاصرة يف حاليت الفقر والغىن ومها



 ٣٧٩

ظاهرة تراكم طبقة العاملني ممن يعتمدون يف معيشتهم طوال حيام على الدخل احملدود من راتب العمل : أوال
  .أو الوظيفة مما يتسبب عنه بروز نوع من الصراع الطبقي املبين على احلقد والتباغض االجتماعي

خر من تراكم الثروة عند القلة املستأثرة بسلطة املال ودعائمه حيث يتخذ ويظهر يف مقابل ذلك نوع آ    
  .الصراع بني املالكني واحملرومني صورا خمتلفة من التعليل والتحليل مبا ال يقود إال للخراب

ويرجع غياب هذه الظاهرة من تاريخ احلضارة اإلسالمية بصورة رئيسة إىل وجود العوامل االقتصادية      
ه رأس املال للتالقي مع جهد اإلنسان على الدوام حيث ال يظل العامل طوال حياته أجريا وإمنا اليت توج

يصبح مع اكتساب اخلربة وكسب الثقة االجتماعية شريكا مث مالكا ملصلحته اليت يقوم بالعمل فيها تاجرا 
  .أو صانعا أو مزارعا

ن أجل العمل على استئناف هذا الدور وإن جمتمعاتنا املعاصرة حباجة إىل دراسة هذه الظاهرة م    
  .التخطيطي الذي يقوم به رأس املال يف اتمع اإلسالمي وبصورة عفوية

أما الظاهرة الثانية فهي ظاهرة خاصة باتمعات اإلسالمية النامية يف الدول املتدنية الدخل حيث كثرت : ثانيا
  .ج البالد خمتلف الفئات إىل خارمناهلجرة املنظمة للقوى العاملة 

  :وتشكل هجرة العاملني املسلمني إىل خارج ديار اإلسالم مشكلة مزدوجة وذات وجهني مها  
خسارة اتمع اإلسالمي خلربة أبنائه النابغني يف خمتلف حقول املعرفة حيث ينسلخ هؤالء األبناء ) أ 

  .سوة الظروفتدرجييا عن اتمع الذي ينتمون إليه إال القليل الذي تشده اجلذور برغم ق
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تراكم األقليات املسلمة الراضية بالعيش دون املستوى الالئق الذي يعيش به أبناء البالد املنتفعة ) ب 
جبهدهم غري املتطور وهم يشعرون برغم ذلك أم حمظوظون بل ورمبا هم أحسن حاال من 

  .مواطنيهم الذين يعيشون يف بلدهم األصلي
وم من األيام موجودة يف أي جمتمع إسالمي طوال عهد احلضارة اإلسالمية وإن هذه الظاهرة مل تكن يف ي

  .حيث مل ينقل لنا املؤرخون عن جاليات إسالمية تعيش يف أرض الروم أو حتت محاية شارملان
ولو نظرنا إىل أسباب ذلك االلتصاق االجتماعي الذي ختف آثاره يف أيامنا املعاصرة لوجودنا أن السبب 

  .ام االقتصادي من األساسيعود إىل النظ
وهكذا يتبني لنا بكل وضوح أن اآلثار االجتماعية للتطبيقات االقتصادية اإلسالمية مرتبطة متاما باألصول 
اليت تقوم عليها الضوابط العامة لوضع قوة رأس املال يف مسارها االجتماعي الصحيح ومن أجل خري الناس 

  .امل بني اإلنسان وأخيه اإلنسانولتحقيق العدل واإلحسان ومنع الظلم والتظ
فما هي الوسيلة املعاصرة للعودة برأس املال إىل خط مساره املنضبط مع قواعد الشرع اإلسالمي مبا حيقق 

  .هذا العدل املوزون؟
  .هذا ما سيتناوله البحث يف الفرع التايل بإذن اهللا
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  الفرع الثاين
  ملعاصرةالضرورة االجتماعية لتأسيس البنوك اإلسالمية ا

كما حيقق املفهوم . يعترب إنشاء البنوك اإلسالمية يف ظل الظروف املعاصرة أنه ضرورة من ضرورات العصر
املصريف احلديث للوديعة املصرفية يف ظل انتشار األوراق النقدية هدفا إسالميا مثاليا بالنسبة ملفهوم حقيقة دور 

ملال دون حرمان للمجتمع من اإلفادة من هذا املال املال يف اتمع وذلك من ناحية احترام حق صاحب ا
  .اململوك للمواطنني

يضاف إىل ذلك أن اتمعات اإلسالمية تعيش يف حالة انفصام وضياع حيث ال خيلو األمر من ظهور 
  .بوادر االنقسام والصراع

مل بالفائدة احلرام أو فاملواطن الذي ميلك املال حمتار بني حفظ ماله بعيدا عن البنوك اليت يرى أا تتعا
الدخول يف املعترك غري آبه مبا يقال عن احلالل واحلرام، بينما هو يسمع صباح مساء مواعظ العلماء عن الربا 

  .وخطبة اجلمعة يف كل سبعة أيام تنهاه عن املخالفة والوقوع يف اآلثام
ت التنمية ذات الفائدة بكل ويف مقابل هذه الصورة السلبية يرى هذا املواطن إعالنات الدولة عن سندا

  .مزاياها الضرائبية وإعفاءاا
فال يدري هل حيتفظ باملال مكترتا إياه فيكون آمثا، أم يودعه لدى البنوك بال فوائد فيكون ماله عاطال 

  .ومعطال، أم يستثمره بالفوائد وشراء السندات فيكون هلعا وخائفا من لقاء اهللا
مكترت ومتردد ومقدم ومؤخر، مما يتسبب يف إهدار طاقات اتمع وهكذا تتمزق اجتاهات الناس بني 

  .اإلسالمي وإشاعة البلبلة يف خطط التنمية وافتقاد الثقة بني املواطن واملسؤول
فإذا انتقلنا إىل اجلانب اآلخر من الصورة وهي صورة املستعمل لرأس املال نرى أن احملتاج احلقيقي لرأس 

  تج واتهد كلهم حمروم من فرصةاملال الباين والعامل املن
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احلصول على ما ميكنه أن يصبح منتجا ألنه ال يوجد البنك الذي يسمح له نظامه بالتمويل على أساس 
املشاركة وإمنا يوجد النظام الذي يقرض القادرين ليزداد األثرياء ثراء ويظل صاحب اجلهد واملقدرة جمرد أداة 

  .عمل عند من يدفع إليه الثمن
 إىل ذلك أن الثري التقي الذي ال يدخل معترك االقتراض بالفائدة قد يتأخر حاله بالتدريج إىل أن يضاف

ينسحب من السوق الذي يسيطر عليه األثرياء املدعومون بطاقة البنوك املستمدة من قوة اتمع، فيكون الناس 
باد ليبدأ التذمر ويسود االضطراب قد صنعوا بأيديهم سالطني املال الذين يتحكمون يف مقدرات البالد والع

  .والشكوى من هذا احلال الذي ال يطاق
ومن هنا فإننا ال نبالغ بالقول بأن إنشاء البنك اإلسالمي يف أي بلد إسالمي يعترب من ضرورات العصر 

  .وذلك مع مالحظة أن ال يلهينا االسم واملظهر عن االهتمام باحلقيقة واجلوهر
  :يت جيب اختاذها هدفا ألي بنك إسالمي وطين النواحي التاليةوتشمل أهم االعتبارات ال

احلاجة الجتذاب املدخرات احمللية مما هو مكترت أو متداول مودع باحلسابات اجلارية وذلك من أجل أن ) أ 
  .تدخل هذه األموال إىل ميادين اإلنتاج واملسامهة يف إعمار البالد

ريف اإلسالمي حبيث تصل خدماته إىل اإلنتاج يف خمتلف املستويات احلاجة إىل انتشار نظام التمويل املص) ب 
ابتداء من القرية وحىت املدينة مع إدخال نظام احلوافز عن طريق اعتماد نظام املشاركة املتناقصة املنتهية 

  .)١(بالتمليك

                                     
نظام املشاركة املنتهية بالتمليك فكرة طورها الباحث أثناء إعداد رسالته للدكتوراه وهي مبنية على املشاركة ابتداء إال أن ) 1(

 أحدمها بصورة ربح جاري مقبوض والثاين بصورة ربح رأمسايل -ينأالربح الذي خيص العامل يكون مقسما إىل جز
  .يتمثل يف امتالك املشروع بعد أن يرد رأس املال املدفوع فيه

  .  ٤٢٢ سامي محود، مرجع سابق، صفحة -ملزيد من التفاصيل انظر  
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ة مبختلف املشاريع ختطيط إنشاء سوق رأس املال اإلسالمي لتداول األدوات االستثمارية اإلسالمية املرتبط) ج
تبعا ) الواليات(اإلنتاجية حيث ميكن تعميم فكرة سندات املشاركة الصادرة عن خمتلف احملافظات 

للمشاريع اإلنتاجية الناجحة يف احملافظة ذات العالقة كما هو احلال بالنسبة لسندات االقتراض احمللي اليت 
  .واليات املتحدة األمريكيةأنشئت ا الطرقات واملرافق العامة يف معظم أجزاء ال

وإنه لغين عن القول أن إنشاء البنك اإلسالمي الوطين يف أي بلد إسالمي ليس مقيدا بأن يكون البنك 
مملوكا للقطاع اخلاص أو القطاع العام أو مشتركا بينهما فالبنك ميكن أن يكون خاصا بصورة شركة مسامهة 

الشتراك بأموال تعود للقطاع اخلاص والقطاع العام وملواطنني أو مؤسسات القطاع العام أو مملوكا على وجه ا
  .مقيمني ومغتربني

واملهم يف ذلك كله أن يكون البنك الوطين اإلسالمي ذا توجه شامل وذلك ضمن حدود اخلصائص 
  :التالية

 أن يكون هذا البنك مصرفا متعدد األنشطة يف جمال االستثمار حىت يستطيع الدخول يف خمتلف -١
  :يع التنمية الوطنية واملذكورة هنا على سبيل املثالمشار

استصالح األراضي وإنشاء املزارع باالشتراك مع املهندسني الزراعيني والفنيني وأصحاب املعرفة والقدرة ) أ 
  .على العمل الزراعي املنتج

الك احمللي وللتصدير تصنيع املنتجات الزراعية باالشتراك مع أصحاب اخلربة وإعداد هذه املنتجات لالسته) ب 
 .واملقايضة عليها

إنشاء املزارع املختصة بتربية املاشية واألبقار وتصنيع منتجاا وذلك على أساس املشاركة مع أصحاب ) ج
اخلربة من أجل تأمني حاجة البالد من اللحوم ومنتجات األلبان وإمكان تصدير اإلنتاج الفائض للدول 

  .سبة ملواصفات األضحية يف مواسم احلجاحملتاجة وال سيما اخلراف املنا
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  .توسيع شبكات النقل الربي العادي واملربد باملشاركة مع السائقني على أساس املشاركة املنتهية بالتمليك) د 
  .تطوير النقل البحري وإمكانيات الشحن اجلوي على ضوء دراسات اجلدوى االقتصادية ) هـ
ة لإلنتاج وتوفر األيدي العاملة وذلك عن طريق تأسيس مدن صناعية إنشاء املصانع يف املواقع املناسب)  و 

 .متكاملة اخلدمات حيث يعمل املهندسون املشاركون بصورة عائالت صناعية على الطريقة اليابانية
 .متويل نشاطات األفراد واجلمعيات املهنية التعاونية على أساس املشاركة يف األرباح)  ز 
 .ء إلنشاء عيادات متخصصةاملشاركة مع األطبا)  ح 
 .متويل التبادل التجاري للصادرات واملستوردات)  ط 
  .أية أنشطة أخرى مما يكمل نشاطات البنك املختلفة)  ي 

 أن يكون هذا البنك مصرفا مزدوجا يف التعامل احمللي بالعملة احمللية وكذلك التعامل اخلارجي -٢
  .بالعمالت األجنبية القابلة للتحويل

ذلك إعطاء حق املشاركة يف األرباح ألصحاب الودائع االستثمارية ومالكي شهادات االستثمار ويشمل 
  .املشترك وأصحاب حصص الصناديق االستثمارية املخصصة بالنسبة لكل صندوق استثماري على حدة

جنبية  تقدمي اخلدمات املصرفية املختلفة مثل فتح احلسابات بأنواعها وإجراء احلواالت احمللية واأل-٣
وإصدار خطابات الضمان وفتح االعتمادات املستندية وتلقيها والتعامل بالعمالت املختلفة حسب الضوابط 

  .املسموح له ا وغري ذلك من اخلدمات املصرفية املتطورة
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 القيام بالدور االجتماعي املناسب عن طريق جلان األولياء واألوصياء لرعاية حقوق األيتام ملتابعة -٤
ار أمواهلم وتأهيلهم لدخول احلياة باعتبارهم مواطنني صاحلني وأعضاء فاعلني يف األسرة االجتماعية استثم

  .الواحدة
 تنظيم التأمني التكافلي على األساس التعاوين حلماية حقوق املشاركني وعدم تعريضهم للخسائر غري -٥
  .العادية

  :قاط التاليةأما اإلجراءات الشكلية لتنفيذ الفكرة فإا تتلخص بالن
  . قبول أساس الفكرة وتصور أمهية وجود ومسامهة مثل هذا البنك يف التنمية الوطنية-١
  . إقرار اخلطوط العريضة ألغراض البنك اإلسالمي وأهدافه وجماالت العمل املسموح له ا-٢
  . إعداد مشروع القانون املقترح إلنشاء هذا البنك-٣

باألخذ بأسلوب األسهم غري املصوتة بالنسبة ملسامهات غري املواطنني أو وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه ينصح 
. املؤسسني وذلك لكي تبقى اإلدارة يف اإلطار الذي ال تفلت فيه إىل جهات ليس مرغوبا يف تدخلها يف اإلدارة
ع وإن أسلوب األسهم غري املصوتة معروف يف النظام اإلجنليزي للشركات وهو قبل كل ذلك نظام يتفق م

قواعد املضاربة الشرعية نظرا ألن رب املال غري خمول بالتدخل يف اإلدارة رغم أنه املالك لألموال الداخلة يف 
  .التجارة
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  الفرع الثالث
  الوسائل االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية
  :ينقسم البحث يف الوسائل االستثمارية لدى البنوك اإلسالمية إىل جانبني

  .فهو يتعلق بالوسائل االستثمارية املستعملة لدى البنوك اإلسالمية على املستوى احملليأما اجلانب األول 
  .وأما اجلانب الثاين فهو يتعلق بالوسائل االستثمارية املمكنة للتطوير واالستعمال على املستوى الدويل

  :متهيد
املقارنة مع البنوك تعترب البنوك اإلسالمية من حيث كوا مؤسسات مصرفية، حديثة العهد نسبيا ب

فقد كانت بداية التوجه العملي لتطبيق أفكار البنوك اإلسالمية قائمة على أساس جتربة عملية لبنوك . التقليدية
.  بلدة ميت غمر مبحافظة الدقهلية يف مجهورية مصر العربية١٩٦٣االدخار احمللية اليت شهدت مولدها يف عام 
 والذي جاء فيه النص واضحا على عدم ١٩٧١صر االجتماعي عام مث أعقب ذلك صدور قانون إنشاء بنك نا

 وتبع ذلك يف األردن إنشاء مؤسسة مالية مبوجب القانون .)١(تعامل البنك مع الغري بنظام الفائدة أخذا أو عطاء
 مهمتها إدارة وتنمية أموال األيتام بطريق استثمارها بالوسائل اليت ال تتعارض مع ١٩٧٢ لسنة ٢٠رقم 
  .)٢(يعة اإلسالميةالشر

غري أن البداية احلقيقية للعمل املصريف اإلسالمي بصورة البنك التجاري املتكامل اخلدمات ترتبط بإنشاء 
  بنك ديب اإلسالمي الذي صدر بتأسيسه املرسوم

                                     
  .   املادة الثالثة-١٩٧١ لسنة ٦٦ قانون بنك ناصر االجتماعي رقم -انظر) 1(
  .  ملادة الرابعة ا-١٩٧٢ لسنة ٢٠ قانون مؤسسة إدارة وتنمية أموال األيتام رقم -انظر) 2(
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 فقد بدأ البنك املذكور ميارس عمله يف تقدمي ١٩٧٧ مارس ١٢األمريي الصادر عن مسو حاكم ديب بتاريخ 
وتتابع إنشاء البنوك اإلسالمية . اخلدمات املصرفية وأعمال التمويل االستثماري على غري أساس الربامجيع 

وبيوت التمويل ذات االلتزام اإلسالمي، حيث شهد العديد من البالد العربية واإلسالمية مولد هذه 
  .)١(املؤسسات

سالمي مثل البنك اإلسالمي الدويل يف بل إن بعضها قد ولد ومت تأسيسه يف بالد أجنبية خارج العامل اإل
  .كوبنهاجن بالدامنرك وبنك الربكة الدويل يف لندن باململكة املتحدة

وقد كان من الطبيعي أن حتاول البنوك اإلسالمية املنشأة حديثا تقليد البنوك التقليدية لدرجة التشابه أحيانا 
  .يف النتائج بطبيعة احلالمعها يف األهداف والغايات مع اختالف يف الوسائل وافتراق 

  .فما هي أوجه االتفاق واالختالف يف العمل املصريف بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية؟
  : املقارنة بني البنوك اإلسالمية والتقليدية يف االتفاق واالختالف-١

ستثماره وإزاحة املعوقات اليت تتفق البنوك اإلسالمية مع البنوك التقليدية يف النظر إىل املال وأمهية تدويره وا
  .حتول دون مشاركة مال اجلماعة يف خدمة اتمع

ويعترب العمل املصريف من هذه الناحية بصفته غاية وهدفا أنه التحقيق العملي لنظرة اإلسالم إىل املال من 
  .زاوية رعاية حق مالكه فيه دون حرمان اتمع من اإلفادة من ذلك املال

                                     
  :من ذلك مثال) 1(

  .م١٩٧٧يف الكويت عام الكوييت إنشاء بيت التمويل   -  
  .م١٩٧٨والبنك اإلسالمي األردين، األردن عام   -  
  .  خلإ..وجمموعة بنوك الربكة وبنوك فيصل وكذلك بنك البحرين اإلسالمي، مصرف قطر اإلسالمي  -  
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واطن أمواله يف البنك فإنه حيتفظ لنفسه حبق امتالك ذلك املال ويسمح يف الوقت نفسه فعندما يودع امل
باستعمال هذا املال ملنفعة اتمع، سواء بصورة إقراض حسب األساس املتبع لدى البنوك التقليدية أم بصورة 

  .متويل ومشاركة حسب األسس املطبقة لدى البنوك اإلسالمية
ملكملة لصورة العمل املصريف مثل االعتمادات املستندية واحلواالت وحتصيل أما اخلدمات املصرفية ا

الشيكات واألوراق التجارية وتأجري الصناديق احلديدية وبيع وشراء العمالت املختلفة بسعر السوق احلاضر 
عض التفاصيل وغري ذلك من األعمال، فال تكاد ختتلف الصورة بني البنوك التقليدية والبنوك اإلسالمية إال يف ب

  .اجلزئية
ومن هنا، يتبني للناظر املدقق أن نطاق االختالف بني البنوك اإلسالمية والبنوك التقليدية حمصور يف 
الوسائل دون الغايات بوجه عام، وأن نطاق هذا االختالف يضيق عند املقارنة الدقيقة ليشمل فقط أعمال 

فليس بني النظامني اختالف يذكر إال يف أسلوب املعاجلة أما أعمال اخلدمات املصرفية . التمويل واالستثمار
لبعض احلاالت مثل التأخر يف دفع قيمة السحوبات الواردة مع وثائق الشحن يف االعتمادات املستندية أو حالة 

  .دفع قيمة خطاب الضمان دون أن يكون لدى طالب الضمان غطاء نقدي
الستثمار فإنه يرجع إىل حقيقة فلسفة النظرة اإلسالمية  التمويل واأما وجه االختالف األساسي يف جمايل

ذلك أن النقود يف اإلسالم تعترب من األمثان مبعىن أا مقياس . لرأس املال الذي يتمثل يف النقود بشكل خاص
القيمة، وليس هلا حق يف الزيادة بغري املشاركة مع العمل، فإذا أعطي النقد قرضا جلهة ما، فليس له نصيب من 

زيادة ألن القرض ال يكون إال إحسانا ورفقا باملقترض، حيث يكفي املقرض أن يكون القرض مضمونا له يف ال
  .ذمة املدين املقترض

أما البنوك التقليدية فقد أقامت عملها على أساس املتاجرة يف القروض، فهي تقترض األموال بصورة ودائع 
  وتقرض األموال على هيئة احلساب اجلاري مدين أو 
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  .ن املوثقة بصورة كمبياالت وسحوبات وأوراق جتارية خمتلفةوالقرض احملدد، أو بطريق خصم الدي
فالبنوك التقليدية ال تعرف إال وسيلة واحدة للتمويل وهي وسيلة اإلقراض بالفائدة، وإن بناء التمويل على 

ال ألنه ال إقراض بال ضمان، فمن أساس اإلقراض بالفائدة يقود إىل توجيه رأس املال حنو التالقي مع رأس امل
ميلك الضمان يأخذ املال ومن كانت لديه اخلربة اردة عن ملال فليس أمامه إال سوق العمل ليبيع جهده 

ويترتب على ذلك أن يصبح املال متداوال يف أيدي القادرين على . كأجري وإن كان يف قدرته أن يكن املدير
املقدرة على العمل يف املال، ودون ارتباط تقدمي رأس املال باملشروع الذي تقدمي الضمان دون النظر إىل حقيقة 

سوف يستخدم فيه هذا التمويل فيحدث اخللل االجتماعي الناتج عن وجود كفاءات وطنية قادرة على أن 
تكون مديرة لإلنتاج بطريق العمل املشارك يف إدارة املشاريع ولكنها بسبب احلرمان من فرصة احلصول على 

  .رأس املال تصبح كفاءة تبحث عن العمل يف الداخل أو مهاجرة للعمل يف خارج البالد
وهنا، يربز تفوق البنوك اإلسالمية باألساس النظري الذي بنيت عليه الفكرة من ناحية اختالف املنهج يف 

تمع اإلسالمي، توجيه رأس املال لكي يتالقى مع جهد اإلنسان من أجل زيادة اإلنتاج وتذويب البطالة يف ا
  .وإتاحة الفرصة املتكافئة أمام كل مواطن قادر على أن يكون شريكا ومنتجا وليس عامال أجريا

  : مظاهر تعدد الوسائل االستثمارية للبنوك اإلسالمية-٢
ويف مقابل امليدان احملصور الذي جتد البنوك التقليدية نفسها مقيدة فيه بوسيلة اإلقراض الربوي املدمر 

اد والشعوب يف اية املطاف، يربز العمل املصريف اإلسالمي بوسائله املتعددة ليسد خمتلف االحتياجات لألفر
وختتلف هذه الوسائل . واملؤسسات والشركات واحلكومات مبا يكفل حسن التوزيع والعدل يف األداء
 سبيل املثال، ومن أمهها باختالف االحتياجات واألحوال، كما يتبني ذلك من استعراض الوسائل املأخوذة على

  :ما يلي
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  :التمويل باملضاربة) أ
يعترب التمويل باملضاربة من أهم الوسائل اليت تربز تفرد النظام املصريف اإلسالمي وتفوقه يف جمال التمويل 
من ناحية التنظيم السليم للعالقة املتوازية بني رأس املال وجهد اإلنسان فاملضاربة هي عقد مشاركة بني 

  . يقدم أحدمها رأس املال ويقدم الثاين جهده املتمثل يف اإلدارة أو اخلربة أو املناظرة-نيطرف
وهذا التعاقد الفريد الذي ليس له نظري يف نظام البنوك التقليدية املعاصرة، يعرب بكل وضوح عن املنهج 

 اتمع، إذا مل تكن هناك العملي الذي يعاجل به نظام اإلسالم اخللل االجتماعي الذي قد يتصدع بسببه بناء
  .فرصة متاحة للقادرين على العمل لينالوا حظهم يف اتمع بصفتهم شركاء وليس جمرد باحثني عن العمل

وتشمل فئة القادرين على العمل وليس عندهم املال أصنافا خمتلفة من الناس كاملهنيني من األطباء 
  .إخل...ختلفة يف التجارة والصناعة والزراعةواملهندسني والصيادلة وأبناء احلرف واخلربات امل

ويعترب هؤالء القادرون على العمل وليس عندهم املال أساس النظر الذي يتوجه به العمل االقتصادي يف 
  .االستثمار ليخدم اهلدف االجتماعي املتمثل يف إعادة التوازن بني خمتلف فئات املواطنني

وض صراعا مستمرا ضد ما يتهيأ له أنه العدو الذي يغتصب فالعامل ال يبقى عامال طوال حياته لكي خي
 إذا وجد النظام -منه حقوقه وميتص نتيجة عرقه وجهده، وإمنا يكون العمل يف حياة مثل هذا املواطن

  . إمنا ميثل مرحلة انتقالية عابرة-االقتصادي اإلسالمي املتكامل
هد اإلنساين فإن الذي يقبلون على هذه ذلك، أنه عندما يكون رأس املال معروضا للمشاركة مع اجل

املشاركة بطبيعة احلال هم أصحاب القدرة على العلم ممن ال ميلكون رأس املال سواء أكانوا من الفنيني 
  .كاألطباء واملهندسني أم كانوا من أصحاب اخلربات العملية يف التجارة واحلرف اليدوية املختلفة
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مستشفى، واملهندس صاحب مصنع أو مشغل، وذو اخلربة تاجرا وعندما يصبح الطبيب صاحب عيادة أو 
أو مزارعا، فإن هؤالء الشركاء يف االبتداء قد يصبحون نتيجة احلوافز املنظمة هم أصحاب العمل املالكني 

  .لوسائل اإلنتاج فال يطلبون من الدولة أن جتد هلم عمال وإمنا ينتجون فرص العمل للمواطنني اآلخرين
العمالة بدال من أن يتراكم العمال وتنشأ بينهم الطبقات ومشاكل العمالة والبطالة وهكذا، تذوب 

  .والصراع الطبقي القائم على احلقد واحلسد
وال يفهم من هذا أن نظام التمويل باملضاربة قاصر على متويل من ال ميلكون املال وإمنا هو نظام مفتوح 

فاإلسالم ال يفرق بني الغين والفقري يف االنتفاع بنظامه، . لكل صاحب خربة يبحث عن املشاركة مع رأس املال
  .كما ال يفرق املاء النازل من السماء بني صاحب الكوخ الصغري وساكن القصر املنيف

والذي يهمنا بيانه هنا هو أن النظام املصريف التقليدي حني يبين فلسفة التمويل لديه على مبدأ اإلقراض إمنا 
توجيه رأس املال ليتالقى مع رأس املال، حيث تتراكم األموال يف جانب ويتكوم يعمل بشكل منتظم على 

  .احلرمان واحملرمون يف اجلانب اآلخر فينشأ الصراع والعداء والشقاء
ويرجع السبب يف ذلك إىل أن اإلقراض مقصود به االستثمار لرد رأس املال والفائدة املشروطة على 

يكون إال للقادر على إعطاء الضمان، فإذا جنح املتمول ارتفع وأخذ املزيد وهذا يعين أن التمويل ال . القرض
وعندما يكون هناك ناجحون فإم يستردون من اتمع الذي . وإذا فشل اندثر وأصبح يف عداد احملرومني

ة  وذلك ألن الفائد،)١( %١٥٠-%١٣٠زودهم باملال فوق ما دفعوه من فائدة على رأس املال ما يتراوح بني 
  املدفوعة على تصنيع املنتجات أو متويل املستوردات يضيفها الصانع

                                     
فع البنك مائة وحدة نقدية فائدة دفعندما ي. وضة والفوائد املدفوعة لدى البنوكتالحظ هذه النسبة بني الفوائد املقب) 1(

للمودعني فإنه يقبض مائة ومخسني وحدة من املقترضني، وهؤالء حيملون ما يدفعونه على حساب التكلفة حيث يتحمل 
  .  املستهلك يف النتيجة هذا العبء الكبري
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  .أو التاجر على تكلفة الثمن الذي تباع به السلعة باإلضافة إىل ما حيسبه لنفسه من الربح
أما التمويل باملضاربة فإنه خيلو من عنصر كلفة رأس املال ويكون الربح هو الناتج عن زيادة سعر البيع عن 

  .شراء وما يلحق به من مصاريف ونفقات تصرف فعال على اإلنتاجتكلفة ال
يضاف إىل ذلك أن التمويل باملضاربة يقوم على أساس النظر إىل أمانة اإلنسان وخربته وجدوى مشروعه، 

  .فإذا توافرت الشروط حصل االتفاق دون أن يشترط يف طالب التمويل أن يكون قادرا على إعطاء الضمانات
قواعد التمويل اإلسالمي باملضاربة أوسع للمجتمع وأمشل وأنفع من أسلوب اإلقراض وبذلك، تكون 

  .بالفائدة
  :التمويل باملشاركة املنتهية بالتمليك) ب

يعترب التمويل باملشاركة املتناقضة أو املشاركة املنتهية بالتمليك شكال من أشكال املضاربة املقيدة يف 
  .مشروع معني

 يف رسالته اليت نال ا درجة -ة بالتمليك هي واحدة من الصور اليت طورها الباحثوهذه املشاركة املنتهي
 اعتمادا على ما أجازه الفقه احلنبلي من ناحية األخذ بصحة االتفاق اجلاري بني مالك السفينة وبني -الدكتوراه

  .)١(العامل عليها على أساس أن يكون للعامل حصة من األجرة املتحصلة
س على ذلك إمكان التعاقد مثال على شراء سيارة ليعمل عليها السائق بأجر متفق عليه وقد كان القيا

  وهو البنك (وتكون هناك نسبة معينة من األجرة لرب املال 

                                     
محود، تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، الطبعة الثانية، مي اانظر تفصيل ذلك يف مؤلف الدكتور س) 1(

  .  ٤٣٠-٤٢٦، ص)١٩٨٢عمان، توزيع دار الفكر، (
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توزع بشكل حمسوب على أساس إمكان استرداد مثن السيارة وحتقيق ربح معقول ) اإلسالمي يف هذه احلال
  .لرأس املال

مانة واإلخالص واستطاع أن يرد رأس املال الذي مت شراء السيارة به فإنه يصبح فإذا عمل السائق باأل
  .مالكا هلا حبكم االتفاق

كما ميكن تطبيق الترتيب ذاته إلنشاء املصانع واملزارع واملستشفيات وكل ما من شأنه أن يكون مشروعا 
) األمريية(يات والواليات وأراضي الدولة منتجا للدخل املنتظم مبا يف ذلك إعمار األراضي الوقفية وأمالك البلد

  .إلنشاء املكاتب واألسواق التجارية واملساكن املناسبة ملختلف املستويات
  :التمويل باملراحبة لآلمر بالشراء) ج

فقد تكون هناك حاجات . تعترب هذه الوسيلة التمويلية تكملة ملا ال ميكن متويله بطريق املضاربة واملشاركة
و املؤسسات مما ال يدخل يف نطاق العمل التجاري أو املشروع املنتج للدخل، وذلك مثل لدى األفراد أ

احتياجات األفراد لشراء سيارة خاصة أو تأثيث مرتل أو حاجة صاحب املصنع لشراء آلة أو مواد مكملة 
  .لصناعته أو حاجة املؤسسة لشراء أعمدة للهاتف وأنابيب وغري ذلك من حاالت

أو املشاركة ال يسد أي منهما حاجة التمويل، ولكن املراحبة ميكن أن تسد هذا الباب عن  فاملضاربة هنا 
السلعة املعينة بسعر ) الذي هو البنك اإلسالمي يف هذه احلال(طريق االتفاق على أن يشتري صاحب املال 

لشراء بسعر الكلفة معلوم للطرفني، وذلك على أساس املواعدة بني الطرفني ببيع هذه السلعة للطرف اآلمر با
  .زائدا الربح املتفق عليه

وقد كانت هذه الصورة التمويلية من مكتشفات البحث يف كنوز الفقه اإلسالمي حيث وجدها الباحث 
  .)١(مذكورة بالنص تقريبا يف كتاب األم لإلمام الشافعي رمحه اهللا

                                     
  .  ٤٣٤-٤٣٠: انظر تفصيل ذلك يف كتاب الدكتور سامي محود، مرجع سابق، صفحة) 1(
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ا أم غري ملزم فإن النسبة الغالبة ورغم ما دار من جدل حول هذه الوسيلة املكتشفة وهل يكون الوعد ملزم
وملا يزيد عن ثالثة أرباع حجم العمل لدى البنوك اإلسالمية قائمة على أساس املراحبة، وذلك بالنظر لتشابه 
هذه الوسيلة مع الوسائل املصرفية من ناحية إمكان توثيق التمويل الناتج عنها بالضمانات املختلفة، وكذلك 

  .جتة عن التمويل يف خمتلف احلاالتإمكان حتديد األرباح النا
  :الوسائل التمويلية األخرى) د

استطاعت البنوك اإلسالمية أن تطور صورا أخرى مشتقة أو مماثلة للوسائل الثالث املذكورة آنفا، وذلك 
مثل التمويل لإلجيار املنتهي بالتمليك، كما حبثت حاالت خمتلفة لتمويل بيوع السلم وعقود االستصناع 

  .والت والتوريدات مما ال خيرج يف مضمونه عن إطار التمويل اإلسالمي بوجه عامواملقا
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  الفرع الرابع
  الوسائل االستثمارية اإلسالمية القابلة للتطوير

  باملستوى الدويل
  متهيد

إذا كانت البنوك اإلسالمية قد جنحت على مستوى العمل احمللي يف جمال اجتذاب الودائع وإرضاء بعض 
 ملن يطرقون أبواب التمويل احلالل، فإن معيار النجاح احلقيقي للبنوك اإلسالمية إمنا يعتمد على قدرة التطلعات

  .هذه البنوك ومتكنها من إجياد سوق رأس املال اإلسالمي بأدواته ووسائله
لتعامل وكما تعيش البنوك التقليدية يف بيئة متكاملة لتبادل الودائع واستثمار األموال الفائضة عن طريق ا

باألدوات املالية املتاحة يف األسواق العاملية، فإن البنوك اإلسالمية حباجة كذلك إىل أن تكون هلا األدوات املالية 
والوسائل االستثمارية املالئمة ملنهج عمل تلك البنوك والتزامها الثابت من ناحية عدم التعامل بالفوائد يف األخذ 

  .أو اإلعطاء
اق املالية يف املراكز العاملية تقوم على دعامتني أساسيتني مها األسهم والسندات مع ومن املعلوم أن األسو

  .وجود األسواق اليت تنظم تداول هذه األدوات مبا جيعل منها أشبه ما تكون بالنقد اجلاهز حتت الطلب
 األدوات  وتوافر- كملجأ أخري لإلقراض-وبفضل وجود املؤسسات املصرفية املدعومة بالبنوك املركزية 

املالية القادرة على استيعاب السيولة الفائضة لدى البنوك وردها عند احلاجة إليها، يتكامل البناء اهلرمي، 
ويزدهر تداول هذه األدوات املالية املكونة لسوق رأس املال يف مراكزه العاملية املعروفة يف لندن ونيويورك 

  .إخل...وباريس وزوريخ وطوكيو وسنغافورة
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 موقف البنوك اإلسالمية من هذه األدوات املالية؟، وهل استطاعت هذه البنوك أن جتد لنفسها فما هو
  الوسائل البديلة لكي تتم املقارنة بني النظامني أفقيا ورأسيا؟

إن منطق الشجاعة يف القول يفرض علينا أن نعترف بال مواربة بأن البنوك اإلسالمية مل تصل بعد إىل 
ولكن ذلك ال يعين بأن الباب . ل مبا جيعلها مؤهلة للمقارنة الرأسية مع البنوك التقليديةمرحلة النمو والتكام

مغلق أمام إمكانية ابتكار األدوات املالية املناسبة إلجياد سوق رأس املال اإلسالمي بكل مزاياه وخصائصه 
  .)١(املتميزة

 اإلسالمي بالقوة والكفاءة أنفسهما فاألسهم باعتبارها حصة مشاركة ميكن هلا أن تستخدم يف سوق املال
اللتني تستخدمهما البنوك التقليدية، وأما السندات ذات الفائدة فإن عدم إمكان قبوهلا يف املوازين اإلسالمية ال 

  .يعين بالضرورة فقدان الشكل البديل
لبناء اهلرمي وإذا كانت البنوك التقليدية قد أوجدت هلا ظروف التطور اليت مرت ا خالل القرون ذلك ا

املتكامل من القاعدة وحىت القمة، فإن البنوك اإلسالمية حمتاجة كذلك إلجياد األدوات الالزمة إلقامة البناء 
  .الذي خيدم أهداف التنمية املتوازنة للمجتمع

، ومتثل هذه األدوات السوق الثانوية لرأس املال الذي ميكن استثماره مبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية
سواء أكان ذلك على املستوى القطري خلدمة البلد الذي يوجد فيه البنك اإلسالمي الواحد أو البنوك 
اإلسالمية املتعددة، أم كان على املستوى اإلقليمي خلدمة جمموعة من البالد املتشاة يف الظروف واالحتياجات 

  .ليجي أو دول جملس التعاون املغاريبكما هو احلال بالنسبة لدول املغرب العريب ودول جملس التعاون اخل

                                     
 صادر اب حبث منشور يف كت-مة سوق رأس املالمستقبل النجاح إلقا:  حبث الدكتور سامي محود بعنوان-انظر يف ذلك) 1(

  .  ١٩٨٨ يناير -عن بنك اخلليج الدويل بعنوان أسواق اخلليج املالية
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وإذا زاد بنا الطموح للوصل إىل قمة اهلرم، فإن هذه األدوات ميكن أن تقيم لنا سوق رأس املال اإلسالمي 
حيث يلتقي العرض املتمثل يف أموال العامل اإلسالمي املتدفقة من البالد اإلسالمية إىل اخلارج بالطلب الشديد 

  .)١(أجل االستثمار يف مشاريع منتجة يف بالد املسلمنيعلى تلك األموال من 
فالعامل اإلسالمي مبجموع ثرواته ليس عاملا فقريا بل هو غين ومتكامل، وكل ما حيتاج إليه هو إجياد قنوات 
االتصال املتمثلة يف توفري األدوات االستثمارية القادرة على اجتذاب أموال املواطنني من األفراد واملؤسسات 

ركات للمسامهة يف متويل املشروعات املختلفة اليت حيتاج إليها البلد اإلسالمي الذي يستسهل الطرق والش
  .لالقتراض مبا يرهق موازنة الدولة ويعطل تقدمي اخلدمات للعباد والبالد

فما هي هذه األدوات؟ وما هو أساسها الشرعي؟ وكيف ميكن هلا أن ختدم الوطن واملواطنني وأن تشكل 
  . الواقية للبنوك اإلسالمية اليت تعمل حىت اآلن بظهر مكشوف ليس له غطاء وال وقاء؟املظلة

  : األساس الشرعي لألدوات االستثمارية اإلسالمية-١
يعتمد األساس الشرعي الذي تبىن عليه األدوات االستثمارية اإلسالمية على عنصر أساسي يتمثل يف لقاء 

  .ألي شكل من أشكال العائد أو اإليرادرأس املال مع العمل املنتج للربح أو 

                                     
سة اليت قدمها مسو األمري احلسن بن طالل ويل عهد اململكة األردنية اهلامشية يف ورقة العمل اليت عرضها مسوه يف ابينت الدر) 1(

 أن ١٩٨٦ أبريل ٢٧-٢٣تمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية املنعقد يف عمان من املؤمتر السنوي اخلامس للمج لقاء
 ١٩٨٣إمجايل الدين اخلارجي للدول اإلسالمية مبا يف ذلك الدين القائم غري املسحوب حسب اإلحصاءات املتوفرة لعام 

 بليون، ٢٤١,٥ة نفسها ولذات التاريخ ن بليون دوالر، بينما تبلغ املوجودات األجنبية للدول اإلسالمية املدي١٧٩,٧يبلغ 
فقط من املوجودات األجنبية اململوكة للعامل % ٧٥وهذا يعين يف الواقع أن جمموع ديون العامل اإلسالمي ال جتاوز نسبة 

  .اإلسالمي
سالمي للتنمية ومن هنا يتبني للباحث املدقق أمهية املقترح الذي قدمه مسو األمري احلسن بنظرته النافذة لتوسيط البنك اإل  

  .يف عملية انتقال رؤوس األموال فيما بني الدول اإلسالمية
اإلطار املقترح لتوسط البنك « حبث الدكتور سامي محود املقدم بعنوان -للمزيد من التفاصيل حول هذا املوضوع، انظر(  

  .  »اإلسالمي للتنمية لتشجيع انتقال رؤوس األموال بني الدول اإلسالمية
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فكما أن شركة املضاربة حتقق رحبا ينتج من جراء تقليب رأس املال بطريق الشراء والبيع، كذلك فإن هذا 
  .الربح ميكن أن يتحقق من إقامة مشروع منتج سواء أكان صناعيا أم زراعيا أم عقاريا، أم غري ذلك

ة واحدة يقدمه شخص واحدا أو أشخاص معدودون، كذلك وكما أن رأس املال ميكن أن يكون كتل
ميكن لرأس املال الالزم للمشروع أن يكون حصصا موزعة بصورة أسهم تكون قابلة للتداول وحتقيق األرباح 
ملالكيها، سواء بصورة ربح يف رأس املال نظرا لزيادة القيمة أم بصورة عائد مرتبط مبا يدره املشروع من أرباح 

  .يف كل عام
كذلك ميكن أن يكون التمويل على هيئة متويل عابر لتنفيذ مرحلة معينة من مراحل التوسعة ملشروع قائم، 

  .سواء بطريق املشاركة أو اإلجارة املنتهية بالتمليك، أم بطريق بيع املراحبة لآلمر بالشراء
 ممكن من فئات واملهم يف ذلك كله هو إجياد األدوات االستثمارية اليت تقع ضمن قدرة أوسع قطاع

املواطنني لضمان وجود القاعدة العريضة جلمهور املشترين مث تنظيم التالقي بني العرض والطلب عن طريق 
وجود السوق الثانوية لرأس املال اإلسالمي سعيا وراء توفري الطمأنينة للمستثمرين من ناحية قابلية هذه 

  .ة إىل النقوداألدوات االستثمارية للبيع عندما يصبح املستثمر حباج
وما دام املال املستثمر بطريق شراء هذه األدوات االستثمارية إمنا ميثل حصة من جمموع رأس املال املنتج 
لألرباح أو العوائد يف املشروع املعني، فإن فرضية حتقيق هذا الربح يف حال االقتناء يكون من الكسب الطيب 

  .احلالل الذي يأمر به الشرع وحيتاج إليه الوطن
كما أن تداول هذه األدوات االستثمارية بالبيع والشراء باعتبارها حصصا شائعة يف موجودات املشروع 
املعني إمنا ميثل بيعا وشراء للحصة اليت متثلها هذه األدوات نسبيا يف جمموع املوجودات اخلاصة بذلك املشروع، 

  وأن هذا البيع والشراء
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  .نه وتعاىل لتدور بعجلة احلياة ويرزق اهللا الناس بعضهم من بعضيكون من التجارة اليت أحلها اهللا سبحا
  .فما هي األشكال املناسبة لألدوات االستثمارية اليت ميكن هلا أن تلعب دورها البناء يف البالد اإلسالمية؟

وكيف ميكن للتنظيم االستثماري املرتبط بضمري املواطنني أن جيتذب من اجليوب والبيوت أكرب قدر ممكن 
  .ن املال القابل لالستثمار؟م

إن املواطن الذي يعيش يف البالد اإلسالمية ال يقل وفاء لوطنه عن العامل يف اليابان الذي يأخذ من أجره 
الشهري ما كيفيه للعيش ويشتري مبا يتبقى له من مال أسهما يف الشركة اليت يعمل فيها لتتقوى الشركة 

  .ليه وعلى بلده باخلري واملنفعةويزداد إنتاجها ويزيد رحبها مبا يعود ع
  : إمكانية تطوير األدوات املالية اإلسالمية بصورها املختلفة-٢

نظرا لوضوح قاعدة استثمار رأس املال يف اإلسالم وأنه ال نصيب له يف النماء والزيادة إال بالعمل فيه أو 
ية واليت هي يف حقيقتها حصة شائعة ختصيصه للعمل، فإن جمال االبتكار إلجياد األدوات االستثمارية اإلسالم

  .من رأس املال يعترب جماال غري حمدود
فإذا وجد املشروع ادي من الناحية االقتصادية والنافع من الوجهة االجتماعية، فإن عملية ترتيب 
 التمويل أمر ممكن على أي مستوى كان ابتداء من شراء مركبة متوسطة للنقل العام إىل شراء طائرة للخطوط

  .اجلوية الوطنية، وحىت إنشاء املدن الصناعية واملناطق احلرة واملعارض الدولية
وكما ميكن ترتيب إصدار األدوات االستثمارية اإلسالمية للمشاريع املبتدأة، كذلك ميكن ترتيب هذا 

ة حيث ميكن اإلصدار لبعض املشاريع القائمة وخباصة يف احلاالت اليت حتتاج فيها الدولة لتمويل عجز املوازن
  إصدار سندات خزينة متفقة مع 
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الشريعة اإلسالمية بدال من طرح سندات القروض العامة اليت تأكل فوائدها املدفوعة النسبة الغالبة من زيادة 
  .اإليرادات العامة

 ونبني فيما يلي األشكال املختلفة لألدوات االستثمارية اإلسالمية اليت ميكن أن تشكل يف جمموعها النواة
  .لبناء سوق رأس املال اإلسالمية بكل ما حيققه من مزايا واعتبارات

  :سندات املقارضة: الشكل األول
وقد يكون السند وثيقة . فهي كلمة مرادفة للصك. تطلق كلمة السند يف اللغة على الوثيقة املكتوبة

  .ض أو سند امللكيةاقتراض أو وثيقة امتالك حيث يعرف السند حينئذ مبا يضاف إليه، فيكون سند القر
وقد عرفت البالد اإلسالمية سندات القرض بفائدة حني جرى تطبيق القانون التجاري الفرنسي بعد تبنيه 
من قبل الدولة العثمانية حىت رسخ يف أذهان بعض االقتصاديني املسلمني أن كلمة السند اردة تعين القرض 

لسند ميكن أن يكون سند قرض بفائدة أو سند قرض بال وهذا وهم يف التصور بطبيعة احلال، ألن ا. بفائدة
وكذلك، ميكن أن يكون السند إما سند اقتراض بفائدة أو بال فائدة وإما سند . فائدة كما لو كان قرضا حسنا

قراض حيث يكون االتفاق بني رب املال والعامل فيه قائما على أساس املضاربة أو القراض، حيث يستحق 
  .تفق عليه من الربحرب املال نصيبه امل

وكما أن رأس املال يف املضاربة ميكن أن يكون كتلة واحدة يقدمها شخص واحد أو أكثر، كذلك ميكن 
أن يكون رأس مال املضاربة مقسما إىل حصص متساوية ميلك كل صاحب حصة مبقدار ما يشتريه من 

  .حصص حيث يعطى إلثبات حقه سندا بذلك
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 )١( ، أي قبل اثين عشر عاما، فكرة إصدار سندات املقارضة١٩٧٧ام وقد قدم الباحث ألول مرة يف ع
مبناسبة قيامه بإعداد مشروع قانون البنك اإلسالمي األردين حيث تضمنت الدراسة تقدمي نوعني من هذه 

  .)٢( سندات املقارضة املخصصة وسندات املقارضة املشتركة-السندات مها 
 أخذ املشرع األردين التعريف نفسه ١٩٧٨ لسنة ١٣دين رقم وعندما صدر قانون البنك اإلسالمي األر

  .)٣(الذي تضمنه املشروع املقدم حيث عرف سندات املقارضة يف املادة الثانية من القانون املشار إليه كما يلي
املقصود بذلك البنك اإلسالمي ( الوثائق املوحدة القيمة والصادرة عن البنك -تعين سندات املقارضة«
بأمساء من يكتتبون فيها مقابل دفع القيمة احملررة ا على أساس املشاركة يف نتائج األرباح املتحققة ) األردين

سنويا حسب الشروط اخلاصة بكل إصدار على حدة وجيوز أن تكون هذه السندات صادرة ألغراض املقارضة 
  .»املخصصة وفقا لألحكام املقررة هلا يف هذا القانون

احث على وزارة األوقاف األردنية فكرة طرح سندات مقارضة إلعمار  عرض الب١٩٧٨ويف عام 
املمتلكات الوقفية يف اململكة األردنية اهلامشية، خباصة وأن إعمار الوقف اإلسالمي ال جيوز أن يتم بقروض 

 معايل األستاذ كامل الشريف هذه الفكرة، وأسفر ذلك بعد -وقد تبىن وزير األوقاف املسؤول آنذاك. الربا
 حيث فتحت احلكومة األردنية ته لسن١٠مناقشات مطولة زادت عن السنتني عن صدور القانون املؤقت رقم 

  جمال االستفادة من إمكان إصدار سندات املقارضة لتشمل 

                                     
قارضة على وزن مفاعلة وهي مأخذوة من القراض حسب اصطالح الفقه املالكي والشافعي وهو ما يقابل كلمة امل) 1(

  .  املضاربة يف الفقه احلنفي واحلنبلي
 يف األعمال التحضريية ملشروع قانون البنك اإلسالمي األردين مع األسباب املوجبة واملذكرة اإليضاحية كانظر تفصيل ذل) 2(

  .  ١٤، صفحة )سامي محودإعداد الدكتور (
  .   واملذكرات اإليضاحية املقدمة حول مشروع القانون املشار إليه١٩٧٨ لسنة ١٣قانون البنك اإلسالمي األردين رقم ) 3(
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  .)١( ) من قانون سندات املقارضة٣املادة . (وزارة األوقات واملؤسسات العامة ذات االستقالل املايل والبلديات
  .ت املادة الثانية من القانون املشار إليه حتديد معىن سندات املقارضة بالنص التايلوقد تضمن

  :٢املادة «
الوثائق احملددة القيمة اليت تصدر بأمساء مالكيها مقابل األموال اليت قدموها ) سندات املقارضة(تعين ) أ 

  .لصاحب املشروع بعينه بقصد تنفيذ املشروع واستغالل وحتقيق رحبه
 حيصل مالكو السندات على نسبة حمددة من أرباح املشروع، وحتدد هذه النسبة يف نشرة إصدار ) ب 

السندات، وال تنتج سندات املقارضة أي فوائد كما ال تعطي مالكها احلق يف املطالبة بفائدة سنوية 
  .»حمددة

أن ينطبق على أي وإن ما ينطبق على مشاريع األوقاف وغريها من املؤسسات العامة والبلديات ميكن 
  .مشروع مملوك للقطاع اخلاص أو تابع للقطاع العام، طاملا أمكن إفراده مبوازنة مستقلة

وإذا كانت دول كربى مثل اململكة املتحدة قد وجدت نفسها حمتاجة من أجل التخطيط والبناء إىل متليك 
ربيطانية، فإن اتباع أسلوب سندات املؤسسات احلكومية للقطاع اخلاص، كما حدث بالنسبة هليئة املواصالت ال

  :املقارضة حيقق أمرين هامني
إبقاء اإلدارة على املشاريع احليوية بيد احلكومة وعدم تركها للقطاع اخلاص نظرا للمحاذير والضوابط : األول

  .األمنية الالزمة حلماية الوطن

                                     
  .  ١٩٨١ لسنة ١٠٠رقم ) األردين(قانون سندات املقارضة ) 1(
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ح وما ينتج عن ذلك من ضبط للنفقات إعطاء الصفة التجارية إلدارة املشروعات على أساس حتقيق الرب: الثاين
  .ومراقبة االلتزام باملوازنة املعتمدة دون جتاوز

  :األسهم غري املصوتة: الشكل الثاين
األصل يف نظام املشاركة يف الفقه اإلسالمي أن املشاركة قد تكون يف رأس املال وحق العمل حيث يكون 

يه وله حق اإلدارة والتصرف وهذه هي شركة العنان، كل واحد من الشركاء مالكا لرأس املال مبقدار حصته ف
أو تكون املشاركة برأس املال من جانب والعمل من جانب آخر وعندئذ ترتفع يد صاحب رأس املال عن 
اإلدارة والتصرف، ويصبح العامل هو صاحب الكلمة يف إدارة العمل ضمن حدود الشروط اليت قد حيددها له 

  .ضاربةرب املال، وهذه هي شركة امل
وإن التفرقة بني ملكية رأس املال وبني إدارته كانت األساس القانوين لنظام الشركات املعروف يف القانون 

  :اإلجنليزي والبالد اليت تأثرت به حيث يوجد يف أنظمة هذه الشركات نوعان من األسهم مها
اإلدارة والتصويت وهي اليت جتمع بني حقوق امللكية وحق ) Voting Shares( األسهم املصوتة -

  .واالنتخاب
وهي اليت متثل فقط حقوق املشاركة يف أرباح املشروع ) Non- Voting Shares( واألسهم غري املصوتة -

دون أن يكون ملالكيها حق التدخل يف اإلدارة والتصويت أو االنتخاب أو الترشيح لعضوية جملس اإلدارة 
زي لألسهم غري املصوتة هو ترمجة معاصرة لصورة شركة وإن هذا التمييز الذي أخذ به النظام اإلجنلي
إن رب املال يف املضاربة ليس له أن يتدخل يف اإلدارة بل إنه . املضاربة يف الفقه اإلسالمي مبختلف مذاهبه

  .يترتب على تدخل رب املال يف اإلدارة فساد عقد املضاربة من األساس
 الفرنسي الذي جلبه العثمانيون من فرنسا، نسي العامل وحني أخذت البالد اإلسالمية بالقانون التجاري

  اإلسالمي صورة شركات املضاربة ورسخت لديهم 
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قواعد شركات املسامهة اليت ال تعرف إال نوعا واحدا من األسهم املصوتة واليت تكون ممثلة أصالة أو وكالة يف 
  .جملس اإلدارة

مصوتة وغري (اليت تصدر نوعني من األسهم وقد شهدت البحرين انطالق فكرة الشركات املسامهة 
حني قام الباحث بطرح الفكرة على كل من مؤسسة نقد البحرين ووزارة التجارة والزراعة، وذلك ) مصوتة

مبناسبة التوجه لالنتقال بالبالد من مرحلة املركز املصريف لتصبح البحرين سوقا ماليا يتالقى فيه العرض 
 عن وزارة التجارة والزراعة يف دولة البحرين، وهو ١٩٨٦ لسنة ١٧قم فكان أن صدر القرار ر. والطلب

القرار الذي مسح بإنشاء شركات مسامهة ذات رأس مال متغري، وتصدر نوعني من األسهم مها أسهم اإلدارة 
  .املصوتة وأسهم املشاركة غري املصوتة

 بينها شركة التوفيق للصناديق  عدة شركات من-وقد تأسست يف البحرين بناء على القرار املشار إليه 
 لتعلن ١٩٨٨االستثمارية وشركة األمني لألوراق املالية حيث طرحت كل منهما أول إصدار هلا يف مطلع عام 

  .بذلك والدة األدوات األوىل لسوق رأس املال اإلسالمي
  :سندات اخلزينة املخصصة لالستثمار اإلسالمي: الشكل الثالث

يال لسندات الدين العام وهو األسلوب الذي تسري عليه احلكومات عادة تقدم هذه الصورة إطارا بد
  .بالتعاون مع البنك املركزي يف البلد املعين

وهناك صورتان من سندات الدين العام إحدامها قصرية األجل ملدة تسعني يوما يف الغالب وتسمى أذونات 
  .ت التنمية، أو ما شابه ذلك من أمساءاخلزينة، واألخرى طويلة األجل وتسمى سندات اخلزينة أو سندا

ورغم هذا التمايز الواضح بالنسبة لتفاوت األجل، إال أنه ال يكاد يوجد فرق حقيقي من حيث نتيجة 
املديونية ال سيما بالنسبة للترتيب الغالب يف إصدار أذونات اخلزينة بصورة دورية مرتبة يف اية كل ثالثة 

  .ملنتهي بإصدار جديدشهور حبيث يتم تسديد اإلصدار ا
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وقد تكون الغاية من إصدار أذونات اخلزينة يف أحوال الصحة االقتصادية للبلد متمثلة يف حتقيق أهداف 
اقتصادية جمردة مثل التحكم يف السيولة بوجه عام لتحديد حجم االئتمان والتأجري عليه عن طريق ترتيل أو رفع 

ه األذونات هو جمرد عملية اقتراض لتسديد العجز املؤقت يف كما ميكن أن يكون إصدار هذ. أسعار الفائدة
  .موازنة الدولة نتيجة الفرق بني اإليرادات والنفقات العامة

ومهما يكن من أمر هذه السندات احلكومية، فإن الفرق األساسي يتمثل يف مصري األموال املقترضة من 
 اجلاري فإن األمحال تزيد على الدولة بشكل منتظم فإذا كان استعمال هذه األموال لإلنفاق. ناحية االستعمال

  .ويدفع املواطنون مثن ذلك من دخوهلم بشكل ضرائب ورسوم بصورة مباشرة وغري مباشرة
وإذا كان استعمال األموال اليت تصدر هلا السندات إلنشاء مشاريع ذات جدوى اقتصادية، فإن اإلضافة 

  . املدفوعة للفوائد أو تتجاوزهاالناجتة عن جناح املشروع قد تساوي التكلفة
أن تقدم الوسائل البديلة لسندات اخلزينة ) لو أتيحت هلا الفرصة املناسبة(فهل تستطيع البنوك اإلسالمية 

التقليدية لتتحول هذه البنوك من مؤسسات هامشية يف ميدان السياسة النقدية إىل مؤسسات فاعلة بصورة 
  .اء التنمية الوطنية؟أساسية من أجل النهوض املتكامل بأعب

  .إن اجلواب على هذا التساؤل ال يكون إال بنعم
فاإلسالم ليس جمرد مرياث حضاري، ولكنه عقيدة راسخة ومنهاج شامل للحياة اإلنسانية يف ظل العدالة 

  .املتوازنة واإلحسان لإلنسان
ك حتتاج الوسائل وكما حتتاج الفكرة إىل فرصة للتطبيق من أجل التحقق من نتائج االبتكار، كذل

وعندئذ يدرك االقتصاديون الفارق . اإلسالمية البديلة لسندات اخلزينة التقليدية إىل أن تتاح هلا فرصة احلياة
  .الكبري بني الصورتني
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  .فما هي الصورة املمكنة لطرح سندات اخلزينة احلكومية لالستثمار اإلسالمي؟
  :الصورة البديلة ألذونات اخلزينة) أ

 هو الوسيلة اليت أقرها رسول اهللا ) بفتح السني والالم(والسلم .  الصورة على نظام السلمتعتمد هذه
 يف مثار النخيل اليت كانت العمود وقد متثل ذلك يف عهد النيب . للتمويل العاجل على حساب اإلنتاج اآلجل
  .الفقري للكيان االقتصادي يف املدينة املنورة

ملدينة يتبايعون مثار النخيل قبل أن تثمر بصورة عشوائية تفضي إىل الظلم  أهل افقد وجد النيب الكرمي 
يف غالب األحوال، فبني هلم الرسول اهلادي الطريق الشرعي للتعامل الذي يسد احلاجة ومينع الظلم حيث قال 

  .من أسلم فليسلم يف كيل معلوم أو وزن معلوم إىل أجل معلوم: عليه الصالة والسالم
 لصاحب حديقة النخيل أن يبيع مقدارا حمددا من اإلنتاج احملتمل لنخيله من الرطب، وبذلك أمكن

فيستفيد البائع من النقد املعجل الذي يأخذه مثنا مسبقا ويستفيد املشتري من احلصول على الرطب يف موعده 
  .وبسعر يقل عن سعر السوق

ر النخيل وإمنا ميكن أن تشمل أي إنتاج وإن فكرة بيع السلم وتطبيقاا ال تقتصر على بيع الرطب ومثا
قومي يف العامل اإلسالمي من خمتلف األصناف واملواد كالقمح واألرز وسائر احلبوب، إىل زيت الزيتون وزيت 

  .النخيل، إىل البترول واملطاط والشاي واجلوت
ب على وميكن عن طريق ترتيب إصدارات السلم األول مث السلم املوازي إجياد سوق للعرض والطل

  .)١(سندات السلم املرتبطة بأهم عناصر اإلنتاج القومي يف البلد اإلسالمي ذي العالقة

                                     
حول إصدار سندات اخلزينة اإلسالمية لتمويل  دراسة خاصة إلحدى الدول العربية - الدكتور سامي محود-قدم الباحث )1(

سة اهتماما خاصا من املسؤولني حيث جرت إحالتها للدراسة من اجلهات ا، وقد القت الدر١٩٨٨حاجة املوازنة لعام 
  .ما أشار لذلك كتاب الشكر اجلوايبكاملختصة، 



 ٤٠٩

  :الصورة البديلة لسندات التنمية) ب
األصل يف سندات التنمية أا تصدر إلنشاء مشاريع حمددة، ومن املفترض أن تكون هذه املشاريع ذات 

  .إذا كانت هلدف يتعلق بالصاحل العامجدوى اقتصادية، وإال فال جدوى من إصدارها إال 
وبناء على ذلك، فإن املشاريع القابلة للتنفيذ على األساس االقتصادي ميكن أن يتم تنظيم إصدارات 

  :خمصصة هلا، ومن ذلك على سبيل املثال ما يلي
  .سندات إعمار املمتلكات الوقفية إلحياء أراضي األوقاف -
 .رس والكلياتسندات املباين املدرسية إلنشاء املدا -
سندات احملافظات أو الواليات إلنشاء املشاريع ذات الصبغة احمللية مثل األسواق التجارية واملدن  -

  .إخل... الصناعية واملساخل العامة
وحىت البنوك اإلسالمية نفسها اليت استطاعت أن تصل إىل املدخرات اليت مل تتمكن البنوك التقليدية من 

من جيوب املواطنني، مل جتد وسيلة متاحة أمامها لالستثمار الدويل إال يف خارج الوصول إليها واستخراجها 
ف مليون الآالعامل اإلسالمي حيث طور عدد من البنوك التقليدية وسائل مناسبة المتصاص ما يزيد عن مخسة 

  .دوالر من سيولة البنوك واملؤسسات املالية اإلسالمية
ن من املسامهة الفعالة يف إنشاء وتطوير سوق رأس املال اإلسالمي، لذلك، فإن البنوك اإلسالمية لكي تتمك

  :ال بد هلا من دعم اجلهات الرمسية يف البالد اإلسالمية من خالل الوسائل التالية
 دراسة اإلطار التشريعي إلدخال مفهوم سندات املقارضة وأسهم املشاركة يف األرباح دون التصويت -١

  .إلسالمي يف القوانني السارية مبختلف البالدوسندات اخلزينة لالستثمار ا
  
  
  
  
  

  
  

ويأمل الباحث أن تشهد ساحة العمل املصريف اإلسالمي ظهور أول إصدار سندات اخلزينة اإلسالمية يف هذا البلد العريب = 
  . اإلسالمي ليكون مثاال وقدوة
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 للتنمية والبنوك املركزية للدول  إنشاء صندوق استثمار دويل للعامل اإلسالمي بضمانة البنك اإلسالمي-٢
اإلسالمية ليكون من اختصاص هذا الصندوق تنظيم إصدار السندات اخلاصة بتمويل املشروعات على أساس 

  .املشاركة اإلسالمية
وعندما يوجد اإلطار التشريعي من جانب، والكيان القانوين لصندوق االستثمار اإلسالمي من جانب 

  : سوق رأس املال اإلسالمي تصبح ممهدة، وذلك باالستناد إىل املقومات التاليةآخر، فإن الطريق إىل إنشاء
وفرة املوارد بالنسبة لرؤوس األموال املتاحة والباحثة عن االستثمار، وهذا ما يشكل عنصر العرض على   ) أ

  .مستوى العامل اإلسالمي
 .ب على هذه األموالوجود ااالت املالئمة لتوظيف رؤوس األموال، وهذا ما يوفر عنصر الطل  ) ب
تسهيل ميكانيكية اللقاء بني عرض األموال والطلب عليها من خالل توفري األدوات االستثمارية اليت حتقق ) ج 

 .خصائص الرحبية والسيولة والضمان
إجياد القاعدة اليت يستند إليها سوق رأس املال واملتمثلة يف توفري التبادل التجاري عن طريق إنشاء سوق )  د 

 .المية حرة لتبادل منتجات العامل اإلسالميإس
توفري األجواء املالئمة لعمل سوق رأس املال بكل ما يلزم له من معلومات واتصاالت وحترر من القيود ) هـ 

النقدية يف حركة رؤوس األموال لتشجيع عودة األموال الوطنية املهاجرة من أجل املسامهة يف بناء مقومات 
  .ي الكبريالوجود للوطن اإلسالم

وحاملا يوجد سوق رأس املال اإلسالمي بأدواته ووسائله، فإن املقارنة الكاملة بني وسائل االستثمار 
أما قبل وجود هذه السوق فإن املقارنة ال . اإلسالمية والوسائل املتاحة للبنوك التقليدية تصبح ممكنة وموضوعية

  .واإلمكانياتتكون منصفة وال عادلة نظرا لعدم التكافؤ يف الظروف 
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  خامتة البحث
  : خالصة واستنتاج

يتبني مما سبق حبثه أن العمل املصريف اإلسالمي ليس موضوعا حادثا يف تاريخ احلضارة اإلسالمية وإمنا هو 
موضوع بعيد اجلذور وأن حترمي الربا يف اإلسالم مل يكن معوقا أمام تطور العمل املصريف ووفائه حباجة 

  .لعصور واألزماناتمعات يف خمتلف ا
كما أن االستثمار املايل بغري طريق الفوائد كان قادرا على تلبية املتطلبات وإن مل تكن هناك املؤسسات 

  .املصرفية املختصة بقبول األموال وتوجيهها حنو االستثمار
االقتصاد ومن هنا جيد الناظر أن األساس الذي يقوم عليه العمل املصريف اإلسالمي ميكن أن يتسع له إطار 

  .اإلسالمي دون أي تناقض سواء يف نطاق الغايات أو الوسائل
أما بالنسبة للغايات فإن العمل املصريف اإلسالمي يهدف إىل جتميع املدخرات الوطنية من داخل البالد 
وخارجها لكي تستثمر عن طريق املشاركة بصورها املختلفة يف مشاريع جمدية تعود بالنفع على اتمع الذي 

  .و مالك املال بشكل عامه
وأما بالنسبة للوسائل فإن العمل املصريف اإلسالمي يستخدم الوسائل الفاضلة يف سبيل حتقيق الغايات 
الفاضلة، ويترتب على ذلك األمر التنمية االقتصادية اليت حيققها االستثمار االقتصادي األمثل ملوارد البالد اليت 

  . صورة من صور التنمية املتوازنة يف اتمعميكن هلا أن تتوزع بصورة حتقق أفضل
فليس من مصلحة اتمع أن ينقسم إىل طبقات متصارعة مثلما حيدث يف حالة النجاح التنموي الذي 
حيققه النظام االقتصادي احلر، كما أنه ال مصلحة للمجتمع يف أن تتساوى فئاته يف إطار احلرمان الذي حتس به 

  .الشتراكي، وإمنا تكون املصلحة يف املوازنة بني مصاحل اجلميع بالعدل واإلحسانخمتلف الفئات يف النظام ا
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فال يبقى العامل عامال إال مبقدار ما يلزمه الكتساب اخلربة واملهارة يف احلياة حيث يكون رأس املال ميسرا 
  .أمامه إذا حتصن باخللق األمني ليكون شريكا مث مالكا ألدوات اإلنتاج

 رأس املال الهيا ومعتمدا على زيادة أمواله مع دورة األيام وإمنا يكون حظه معتمدا وال يكون صاحب
على حسن اختياره للمشروع املناسب والشركاء القادرين على العمل يف املال إذا شاء أن ال يعمل بنفسه يف 

  .املال الذي ميلكه
موال اململوكة ألفراده حنو اإلنتاج وهكذا حيصل التوازن يف اتمع الذي توجه طاقات أبنائه ورؤوس األ

  .الذي ال ترهقه القروض والفوائد وإمنا تساعده وتدعمه رؤوس األموال املشاركة والكفاءات القادرة
ويبقى لتحقيق ذلك أن يتهيأ اإلطار الذي ميكن أن يتم من خالله إقامة البناء واألهم من ذلك كله أن 

إلسالمي بإقامة النموذج االقتصادي اإلسالمي املتكامل حيث تسمح الظروف يف أي جزء من بالد العامل ا
  .يوجه رأس املال حنو التالقي مع جهد اإلنسان لكي تنتقل األفكار من النظرية إىل التطبيق

وال يقتصر األمر عندئذ على جمرد السماح بإنشاء بنك إسالمي هنا أو مؤسسة مالية إسالمية هناك وإمنا 
  .من التشريعات اليت حتدد املعامل لتطبيق النظام املصريف اإلسالمي يف احلياة العمليةتكون هناك حزمة متكاملة 

وقد يكون من احملبذ أن تبدأ التجربة جزئيا يف إحدى احملافظات أو الواليات لدراسة آثار التجربة 
ذي يشد املواطن للعودة وتطبيقاا يف اتمع احمللي ومن مث قياس مدى نسبة التقدم والتنمية والتوازن واجلذب ال

  .إىل حيث جيد اإلنسان نفسه وقد ولد من جديد
وإذا كان اتمع اإلسالمي الذي نتطلع إليه إمنا يستلهم ذلك النموذج األمثل تمع املدينة املنورة على 

  ساكنها أفضل الصالة والسالم، فإن عودة هذه الروح مرتبطة
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  .عن طريق التمسك بكتاب اهللا وسنة نبيه الذي اصطفاه بعودة األصل الذي أوصى به رسول اهللا 
إن كرامة اإلنسان ال تكون إال باملساواة والتكافؤ ليس يف احلقوق والواجبات فحسب وإمنا يف تكافؤ 
الفرص والتسابق يف الفضيلة واالعتزاز بالكسب احلالل الذي يرضي اهللا وينبسط به الرزق ويتحقق به العدل 

  . والتعاون على الرب واخلري التكافليهويقوم عل
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  مراجع البحث
  :املراجع من كتب الفقه اإلسالمي: أوال

األم، الطبعة األوىل، تصحيح حممد زهدي النجار، ) هـ٢٠٤ -حممد بن إدريس الشافعي(  :الشافعي
  .١٩٦١القاهرة، مكتبة الكليات األزهرية، 

 حتقيق الدكتور - الطبعة األوىل- الفقهاءحتفة) هـ٥٤٠عالء الدين حممد بن أمحد السمرقندي ( :مسرقندي
  .١٩٥٩مطبعة جامعة دمشق، : دمشق. حممد زكي عبد الرب

زكريا : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، القاهرة) هـ٥٨٧ -عالء الدين بن مسعود الكاساين( :الكاساين
  .علي يوسف، دون تاريخ

 الطبعة -بداية اتهد واية املقتصد) ـه٥٩٥حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ): (احلفيد( :ابن رشد
  .١٩٦٠مصر، مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب، . الثالثة

دار املنار، :  القاهرة- الطبعة الثالثة-املغين) هـ٦٢٠ -عبد اهللا بن أمحد بن قدامة(  : ابن قدامة
  .هـ١٣٦٧

بعة األوىل، بريوت، دار العلم ، فقه اإلمام جعفر الصادق، الط)هـ١٤٠٥ -حممد جواد مغنية(  : مغنية
  .١٩٦٥للماليني، 

، تطوير األعمال املصرفية مبا يتفق والشريعة اإلسالمية، الطبعة )سامي حسن محود، معاصر(  :محود
  .١٩٨٢عمان توزيع دار الفكر . الثانية

  :املراجع من األحباث ذات الصلة باملوضوع: ثانيا
واملذكرة اإليضاحية .  األردين مع األسباب املوجبةمشروع قانون البنك اإلسالمي: سامي محود. د

  ).١٩٧٧سبتمرب (ومناقشات جلنة الفتوى األردنية 
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دراسة متهيدية إلنشاء بنك البنوك اإلسالمية، دراسة معدة بناء على طلب البنك اإلسالمي للتنمية، جدة -
  ).١٩٨٣فرباير (

 .املضاربة واملراحبةالوسائل الشرعية لتداول احلصص االستثمارية يف السلم و -
 .١٩٨٤ نوفمرب -حبث مقدم إىل ندوة الربكة الثانية لالقتصاد اإلسالمي املنعقدة يف تونس -
اإلطار املقترح لتوسط البنك اإلسالمي للتنمية لتشجيع انتقال رؤوس األموال بني الدول اإلسالمية  -

 ).١٩٨٧يناير (
ري حسن بن طالل يف املؤمتر السنوي السادس دراسة مقدمة يف ضوء املقترحات املقدمة من مسو األم(

 ).١٩٨٦ أبريل ٢٧-٢٣للمجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية املنعقدة يف عمان 
 » من االستثمار البسيط إىل بناء سوق رأس املال اإلسالمي-تطبيقات بيوع املراحبة لآلمر بالشراء « -

 .١٩٨٧إلسالمية، يونيو  االستثمار يف البنوك استراتيجيةإحبث مقدم إىل ندوة 
، دراسة معدة بناء على طلب بنك اخلليج الدويل »مستقبل النجاح إلقامة سوق رأس املال اإلسالمي« -

  .١٩٨٨ومنشورة يف كتاب أسواق اخلليج املالية، يناير 
العوامل اإلجيابية يف ممارسة البنوك لألعمال املصرفية اإلسالمية، مقال مقدم للنشر يف جملة البنوك  -

 .١٩٨٨ألردنية، مايو ا
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  الدور االقتصادي للوقف يف
  التصور اإلسالمي

  

  
  *منذر قحف. د

   

                                     
 .ي للتنمية جبدة باحث اقتصادي يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالم*
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  الدور االقتصادي للوقف يف التصور اإلسالمي
  )١( الدكتور منذر قحف

  :يف الوقف وتارخيهتعر
ويسمى عند البعض . الوقف هو إخراج الشيء من تصرف صاحبه وختصيص منافعه للموقوف عليهم

  .باحلبس
وتذكر الوثائق . فاملعابد والكنائس والبيع كلها كانت أوقافا قبل اإلسالم. وقد عرفت األمم القدمية الوقف

  .داا على املعابد والرهباناملصرية القدمية وجود عقارات وأراض موقوفة لتصرف إيرا
وهناك خالف بني الفقهاء، ال أريد أن أخوض فيه، . فالوقف بطبيعته خيرج الشيء من تصرف الواقف

هل الوقف ملك هللا تعاىل، كما تدل على ذلك الكلمة اليت يداوهلا الناس بكثرة، . حول من ميلك املال املوقوف
من الذي ميلكه إذن؟ هل ميلك الوقف . ن ميلكه طرف ما أم أنه ال بد أ»وقف هللا تعاىل«حيث يقولون 

  .املنتفعون من الوقف الذين أوقف عليهم؟ أم الواقف نفسه؟ وقد مات وزال، وأصبحت عظامه رميما
الشيء املهم يف . مسألة ملكية الوقف قد اختلف فيها الفقهاء وما أحببت أن أدخل فيها يف هذه الورقة

  .صاديحماضرتنا هو دور الوقف االقت
 يف املدينة املنورة، بعد مقدمه الشريف إليها وقيام وقد بدأ الوقف يف اإلسالم ببناء مسجد الرسول 

  .الدولة اإلسالمية األوىل فيها

                                     
    .باحث اقتصادي يف املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية جبدة) 1(
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، فجعل منها رزق أهله وجعل وكان بعد ذلك وقف حدائق خمرييق اليت أوصى ا عند موته للنيب 
مث كان وقف بئر رومة يف . يف كتابه األموال. عبيد القاسم بن سالمالباقي يف السالح والكراع، كما ينقل أبو 

  .املدينة ليشرب منه املسلمون ووقف نصف أراضي خيرب للمسلمني عامة لتمويل خزانة الدولة
 يف أرضه يف خيرب، ماذا يفعل ا، فنصحه بوقفها على الفقراء مث تتابع الوقف، فقد استشار عمر النيب 

 ذلك الوقف بصورة كتابية فكثرت عندئذ األوقاف من - يف عهد خالفته-وقد وثق عمر واملساكني ففعل، 
  .- رضي اهللا عنهم أمجعني-الصحابة، حيث رغب كثريون منهم أن يتأسوا بعمر 

  :املال املوقوف
  . ينتفع به، كاألراضي، واملباين، واآلالت- أو طويل البقاء-األصل أن يقع الوقف على مال باق 

معظم األوقاف اإلسالمية من هذا النوع يضاف إىل ذلك أن اتمع اإلسالمي، ومعه الفقه وقد كانت 
ومنها وقف املصاحف يف . اإلسالمي، قد عرف أوقافا لبعض املنقوالت، منها وقف الكتب العلمية يف املكتبات

  .املساجد
النتفاع من قبل الناس فوقف النقود إلقراضها قرضا خرييا، ل: ومن الفقهاء من حتدث عن وقف النقود

  .حسب ما يضعه الواقف من شروط
وقد حصل وقف النقود يف تاريخ املسلمني، يف أكثر من بلد وبشكل أدق، فإن وقف النقود وجد عند 

فقد أوقفت النقود يف مصر وتركيا، وأوقفت كذلك يف املغرب . األحناف واملالكية الذين يبيحون وقف النقود
  .واألندلس

  :إدارتهطبيعة الوقف و
فالوقف بإخراجه حق التصرف يف األصل أو امللك املوقوف من أيدي الناس، ضمن حدود معينة يقررها 

  الواقف من صك الوقف، أو إرادته للوقف، مينع بيع 
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وهو بذلك جيعله نوعا من امللكية، ختتلف عن . رقبة املوقوف، أو هبته، أو مرياثه، أو غري ذلك يف التصرفات
ة اليت تتصف دائما باحلافز الشخصي يف تنميتها، كما أا ختتلف عن امللكية العامة اليت حددها امللكية اخلاص

 حبيث ختتص الدولة بإدارا، نيابة - وما ال يشترك فيه الناس-الفقه اإلسالمي بشكليها، ما يشترك فيه الناس
  .عن األمة فهو ليس من هذا النوع وال من ذلك

مال يدار ملصلحة اجلهة املنتفعة سواء أكانت جهة خريية، أم علمية، أم صحية، فاملال املوقوف هو، إذن، 
  .أم اجتماعية

وقد أمسوه أمساء متعددة مثل ويل الوقف . أنه ال بد للوقف من مدير: وقد حتدث العلماء عن إدارة الوقف
  . ناظر الوقف- وصي الوقف-

وهو املسؤول عن . ت الفقهية هي ناظر الوقفولعل الكلمة اليت شاعت أكثر من غريها يف معظم الكتابا
ويالحظ أن هذه اإلدارة تفتقد احلافظ الشخصي . إدارة الوقف إال أنه ليس من حقه أن يتصرف بأصل امللك

ولعل هذا من األسباب املهمة اليت أدت إىل ايار كثري من األوقاف يف العامل اإلسالمي، ويف غري العامل 
ف كلما كثر احتمال اياره، وفقدانه، وإساءة التصرف به، واستغالله استغالال فكلما قدم الوق. اإلسالمي

  .شخصيا، وغري ذلك، ألنه، بشكل ما على الطريق، منذ أن أوقف، قد يقع يف يد من تساوره نفسه باخليانة
لنفرض أن وقفا قد أوقف يف القرن الثالث اهلجري وخالل الزمن كان هناك رجال صاحلون متفانون يف 

ولكن مع مرور الزمن، ومع تنوع الناس ال بد من أن يأيت أحد ممن يركبه . أعماهلم، تسلموا نظارة ذلك الوقف
  .الفساد، فيفسد ذلك الوقف، أو يتلف ذلك الوقف، إىل غري ذلك

إذن، مسألة التصرف يف الوقف وإدارته قضية مهمة جدا، ينبغي أن نركز عليها وسأعود إليها إن شاء اهللا 
  .ه احملاضرةيف هذ
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إال أنين قبل ذلك أريد أن أؤكد أن الوقف، بإخراجه األصل من امللكية اخلاصة، مبعىن من املعاين، وبعدم 
علماء الغرب مسوه . إدخاله هلا، إىل امللكية العامة، مبعىن من املعاين أيضا، جيعل من املال املوقوف شيئا ثالثا

  .هو قطاع ثالث بني اخلاص والعام.  هو بالقطاع العام أيضاالقطاع الثالث، فهو ليس بالقطاع اخلاص، وال
  :أنواع الوقف

وقد عرف الفقه اإلسالمي نوعني . للواقف أن يضع ما يشاء من شروط ومن ختصيصات الستعمال الوقف
  .من الوقف من حيث هذا االستعمال

 غريه من أشخاص بأعيام، نوع أمسي بالوقف الذري أوقف على الذرية، ينتفع منه ذرية الواقف، أو ذرية
 أو قد تكون -يوزع عليهم، مبنافع خاصة قد تكون عامة حبيث يوزع إيراد ذلك األصل الثابت عليهم نقدا

يعين هذا الوقف خدمة معينة . قمحا أو أي شيء من األشياء. حمددة حبيث يوزع عليهم حسب إرادة الواقف
  .دا أو دخال معينا ألناس خمصصنيخدمة أو نقو. هذا هو الوقف الذري. ألناس خمصصني

أما النوع الثاين فقد أمسي يف الغالب بالوقف اخلريي وهو ذلك الوقف الذي أوقف ألهداف اجتماعية 
خريية عامة، دون أن خيصص بأشخاص معينني، وإمنا وضع صفات معينة أنه وقف على فقراء يف مدينة كذا، 

قف على طلبة علم الطب يف العامل اإلسالمي، أو يف مدينة وقف على طلبة العلم الشرعي يف مدينة كذا أو و
  .كذا، أو أي شيء غري ذلك

وهو فرع من الوقف اخلريي، مبعىن من املعاين، وهو الوقف الذي ال : أيضا من هذا النوع الوقف الديين
عا دينيا، مثل يقصد به أن يكون له عائد وإيراد يستفاد من إيراده، بل يقصد االنتفاع من امللك نفسه، انتفا

ومل توقف ليكون هلا إيراد ما فهي أمكنة . فاملساجد أوقاف، بقصد جعلها أمكنة للصالة. وقف املسجد
  .وميكن أن توقف املكتبات، ومباين املكتبات وأراضيها، تكون وقفا لينتفع ا كمكتبة. للصالة
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ي البئر اليت حث عليه الصالة ولعل أول وقف أوقف يف اإلسالم هو بئر رومة يف املدينة املنورة، وه
فكانت البئر ليهودي، وكان يبيع املاء بيعا للناس، املسلمني وغري . والسالم املسلمني على شرائها ووقفها

  .املسلمني
 حث املسلمني على أن يشتروا تلك البئر، ملنفعة الناس، وأظنها كانت قريبا من املسجد فالرسول 

تراها عثمان بن عفان، مببلغ كبري، ثالثني أو أربعني ألف درهم، وأوقفها للناس النبوي، يف املدينة املنورة، فاش
  .ليستعملوا مياهها جمانا

 رضي اهللا - وقف أرض يف خيرب، أوقفها عمر بن اخلطابومن األوقاف القدمية أيضا يف عهد الرسول 
وقف الذي أوقفه عمر يف  إال أن ذلك ال- وواضح أن املسجد النبوي الشريف نفسه نوع من األوقاف-عنه

.  وقال له عندي هذه األرض وأريد أن أوقفها يف سبيل اخلريقصد إىل الرسول . خيرب وقف على الفقراء
  . حتبس رقبتها وختصص عائدها أو غلتها لالنتفاع به كما تشاء، فأوقفها للفقراءفقال الرسول 
  :منو الوقف

 أنه قصد لألوقاف أن تنمو، وال تتناقص مبعىن أن الفقه والقواعد الفقهية الناظمة لألوقاف، يتضح منها
  .يضع قيودا شديدة جدا على إلغاء الوقف وتصفيته

فالوقف أصل ثابت قد وقف يف وقت من األوقات، ويبقى وقفا إىل يوم الدين، وال يصح أن ينتقص منه، 
  .أو يؤخذ منه أو تتغري طبيعته إىل شيء آخر

 أي يبقى أبد -بقي عليه حسب األحوال، إال أن األصل فيه أنه ال يزولويصان ويرمم وينفق عليه، ما ي
وإن كان قد حتدث الفقهاء أيضا عن األحوال اليت ميكن فيها استبدال الوقف، عندما يبطل االنتفاع به، . الدهر

فيستبدل من مكانه إىل مكان آخر، أو من شكل إىل شكل آخر، من أشكال االستثمار، أو من أشكال 
  .ل الثابتة، بقيود كثرية أيضااألصو
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والوقف ليس مسألة اخترعها املسلمون، وليس مسألة تقتصر على النظام اإلسالمي بل هي مسألة عامة 
  .عرفتها مجيع اتمعات البشرية

فقد وجدت أوقاف يف اتمعات غري اإلسالمية، كما وجدت يف اتمعات اإلسالمية ولعلها أمر يرتبط 
ري للشعوب، فعندما كانت ثقافتنا ثقافة فاعلة وثقافة نامية، وكنا نتطلع دائما حنو بناء أحسن باملستوى احلضا

 كان الناس يوقفون وقد كثرت األوقاف، وكثرت »ال يشبع مؤمن من خري حىت يكون منتهاه اجلنة«للمستقبل 
  .خرياا، وعمت مجيع بلدان املسلمني

 وعندما تقدم الغرب تقدمت معهم أيضا أوقافهم، يف أمريكا عندما احنط املسلمون احنطت معهم أوقافهم،
اآلن منشآت هائلة ضخمة، أحسن اجلامعات هي اجلامعات الوقفية، ولو ذكرت لكم أحسن جامعات لكانت 

  .كلها تعمل على أساس الوقف
 ظروفها وبدهي أيضا أن تكون هناك خالفات يف األحكام الفقهية التفصيلية القانونية بني أمة وأمة، حسب

  .ولكن اختص به الفقه اإلسالمي، ألنه يستمد من الوحي. وشروطها
إذن، فالقطاع الثالث، منوه أو تطوره، أمر مرتبط جدا مبسألة الثقافة يف األمة، أو مبستواها احلضاري، 

  .اندفاعا حنو الفاعلية النامية، أو تطورها يف مدارج النمو، أو انكماشها، أو تراجعها
  :فأهداف األوقا

وقد يغين يف كثري من األحيان عن . وواضح أن الوقف خيدم أهدافا اجتماعية مهمة، ويسد سدا كبريا
  .وإليكم بعض األمثلة التارخيية عن الوقف. النظر أو اللجوء للدولة ويسد هذه املسدات

  .واعذروين إن ذكرا كلها عن دمشق ألن معرفيت بغريها قليل
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املرضعات، فكان جيري من ميزاب على جدار قلعة دمشق يف عهد صالح أوقف احلليب على النساء  -
  .هـ تقريبا٥٠٠الدين األيويب يف سنة 

أوقف يف دمشق أيضا عقار تأوي إليه القطط اليت ال يريدها أصحاا، رعاية للحيوان وكذلك أوقفت   -
وغري الشام، ويف أوقاف كثرية على الناس يف طرق أسفارهم، بني دمشق واملدن أخرى، ويف الشام، 

 .طريق بغداد وحلب، وطريق املدينة املنورة
أوقاف كثرية بل كثرية جدا يأوي إليها املسافرون جيدون فيها الظل، وجيدون فيها املاء وما يعينهم من   -

 .طعام، ومن علف حليوانام، وغري ذلك
صت للعلوم غري أوقفت أوقاف كثرية لطلبة العلوم الشرعية وغري الشرعية، وهناك أوقاف خص  -

 .الشرعية
أوقفت أوقاف كثرية على املستشفيات، وأوقفت أوقاف على نوع آخر من رعاية احليوانات غري   -

 .القطط، احليوانات األهلية املعطلة، إما لكرب سنها، أو لعاهة أصابتها، فال يريدها أصحاا
الوقف كما حصل أوقفت أرض كبرية يف دمشق كانت معروفة حىت عهد قريب، ولقد ضاعت من  -

  .يف األوقاف اإلسالمية يف كل بلدان اإلسالم
فقبل أن تأخذها السلطة، كان هذا الوقف، حىت مخسني سنة خلت، موجودا يف دمشق، وكان الناس 

 ألن احلشيش »مرج احلشيش«يعرفون أن هذه األرض هي أرض للحيوانات األهلية املعطلة، وكانت تسمى 
  .كان ينبت به

اف دور كبري جدا يف إعادة التوزيع، وألا حسب األهداف احملددة ويف كثري من األحيان ولقد كان لألوق
ملساعدة الفقراء، واملساكني، واحملتاجني، وابن السبيل وغري ذلك، مما جعلها وسيلة يف النظام اإلسالمي إلعادة 

  .توزيع الدخل يف اتمع
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ريا من األوقاف أوقفت لينفق منها على صيانة، فأكثر األوقاف جاءت يف هذا االجتاه وال شك أن كث
وإدارة املساجد، واملكتبات، واملراكز العلمية واملدارس، وغري ذلك فاألوقاف تسد إذن مسدا خرييا، مبعىن 
إعادة التوزيع من األغنياء للفقراء، وتسد أيضا مسدا اجتماعيا وثقافيا لتنشيط العلم، والعناية وغري ذلك من 

  .اعية كاملساعدة على الزواج والقضايا الثقافية والعلمية بشكل خاصاألمور االجتم
 أن تعليم العلم، كان يعتمد على هذه األوقاف أكثر - يف معظم بلدان املسلمني-ولعله مما يالحظ تارخييا

بكثري مما يعتمد على ميزانية الدولة، وبشكل خاص العلم الشرعي فقد كان أكثر اعتماده على إيرادات 
  .اف املوقوفة على طلبة العلم ومل تكن الدولة تساهم يف النشاط التعليمي بشكل مباشراألوق

وأوقفت عقارات كثرية أيضا على القضاة لينفق منها على القضاء، يف املدينة، أو القرية أو غري ذلك من 
  .القضايا االجتماعية والعلمية

  :إدارة الوقف
 كما تسمونه يف املغرب أو كما يقول أهل » والتسيريالتصرف«وبالنسبة ملسألة تسيري األوقاف أو 

  .اإلدارة: املشرق
ويف احلقيقة هذه مسألة تشغل يف ذهين حيزا كبريا يبدو أن التصور اإلسالمي قد أعطى دورا كبريا جدا يف 

  .إدارة الوقف للقطاع اخلاص وليس للدولة
لسلطة، بإدارة الوقف بل إا يف معظم وإرادة الواقف ال يتبادر للذهن أا تقصد توكيل الدولة أو ا

إرادة الواقف قصدت دائما تعيني ناظر .  قصدت أن تبتعد عن الدولة- وأكاد أقول يف كل األحيان-األحيان
  .أو جهة خاصة تكون هي املسرية أو املديرة لألوقاف

تجئ للدولة ونقول إن وأريد أن أقول إننا قد خنطئ كثريا عندما نعيد إحياء فكرة الوقف، لو حاولنا أن نل
  الوقف تديره الدولة، بدال من أن تديره اجلهات اخلاصة
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فال ينبغي لوزارة االقتصاد مثال أو التخطيط أو التنمية أو مؤسسة من املؤسسات من القطاع العام أن تدير 
ا توقعنا به وما وزارة األوقاف إال مؤسسة من مؤسسات القطاع العام وقد توقعنا إدارا لألوقاف مب. الوقف

إدارة الدولة للمؤسسات اإلنتاجية من فشل إداري وعدم كفاءة إنتاجية كما حصل للوقف خالل السنوات 
فقد حتلل الوقف وضاع ودخل فيه الفساد اإلداري الذي نراه يف البلدان . األخرية يف معظم البلدان اإلسالمية

  .اإلسالمية املختلفة
ها النظام اإلسالمي فاألصل فيها أن الواقف قد حدد ناظرا للوقف، لو عدنا إىل إرادة الواقف كما وضع

  .فإن مل حيدد الواقف ناظرا للوقف فلمن تأيت والية الوقف عند ذلك؟
يف اعتقادي أنه ال ينبغي أن تأيت للدولة، بل ينبغي أن يأيت جلهة غري ذلك، إما احملتسب، أو القاضي، أو 

متأكدا أنه مل يقصد واقف أوقف أرضا زراعية قرب مدينة اجلزائر مثال مل نوع من اإلدارة احمللية، أكاد أكون 
. يقصد هذا الواقف الذي أوقف مثل تلك األرض أن تتوىل احلكومة اجلزائرية إدارا، وتنفق منها على الفقراء

د بعض إمنا قصد الواقف فقراء بلد أو قرية، وقد جن. ولنفرض أنه وقفها على الفقراء يف مدينة قسطنطينة
ستنبول على املسجد إكأن توقف أرض يف . النصوص يف بعض صكوك الواقفني حيددون فيها أشياء بعيدة عنهم

  .احلرام يف مكة املكرمة، أو أرض يف وهران على املسجد النبوي يف املدينة املنورة
  .قة هي بيئته نفسهاهناك أوقاف يف هذا النوع إال أن إرادة الواقف يف معظم األحيان جندها تتعلق ببيئة ضي

فهذه اإلرادة احمللية للواقف هل لنا أن خنرجها على مضموا ألننا فقدنا تلك الوثيقة؟ بعد عدد من 
القرون، أي خنرجها عن طبيعتها البيئية جنعلها مركزية يف إدارة احلكومة أو الدولة اإلسالمية لو تكلمنا عن دولة 

فهل لنا القول أن تدار األوقاف من .  آخر عهد الدولة العثمانيةكما كان الشأن يف. إسالمية شاسعة األطراف
   لكل أحناء البالد اإلسالمية من شرقها وغرا، وأحب هنا أن أطرح بديال عن هذا هو ستنبولإ
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أي على مبدأ تشتيت سلطة اختاذ القرار وحملية هذه السلطة، آخذا ذلك يف . اإلدارة اليت تقوم على مبدأ الذرية
فالواقف قد عني شخصا يدير الوقف يف قريته أو يف بلدته، ومل يلجأ للدولة لتدير . من إرادة الواقفاألصل 
وآخر هناك من عقار أو أشجار يف . واألوقاف اإلسالمية اليوم كثرية، شخص معني أوقف أرضا هنا. الوقف

خلها يف مسألة ما يعانيه مكان آخر، وهكذا، فلماذا نضم هذه األوقاف كلها ونسريها تسيريا مركزيا، وند
هذه أوقاف متناثرة نشأت عن إرادات . القطاع العام من مشاكل إدارية، ونبعدها عن طبيعة إرادة الواقف

متناثرة، وينبغي أن يدار كل وقف على حدة مستقال عن الوقف اآلخر، إدارة حملية من نفس موطن الوقف 
  .نفسه

 احتمال ظهور الفساد وتقلل آثار اخلطأ يف الفساد اخللقي وآثار اإلدارة املتناثرة من مزيتها أا تقلل من
  .اخلطأ يف اختاذ القرار االستثماري

  .والناس، يف أي توزيع طبيعي لالحتماالت، سيخطئ بعضهم، وسيصيب بعضهم
واحتمال اخلطأ سيكون أقل لو تركنا األوقاف لتدار كل قطعة بإدارة حملية مستقلة، ألن بعضهم سيصيب 

  .أن خيطئ صاحب القرار أو أن يصيب% ٥٠أما لو أديرت مركزيا فاحتمال اخلطأ يصبح . م سيخطئوبعضه
وكذلك فإن عوامل الفساد األخالقي يف اإلدارة املتناثرة، احتماهلا أقل من ذلك بسبب توزيع السلطة يف 

  .اختاذ القرار
، ومتوينية، وإدارية وبرقابة مالية ومع توزع سلطة اختاذ القرار أقترح أن يرتبط ذلك بتسهيالت، ختطيطية

وهذه ميكن أن تكون مركزية أو شبكة مركزية حبيث تكون إدارة األوقاف يف قطر معني، ولنفرض . وإدارية
 فيكون لدينا »مائة وقف مثال«، فيها عدد من األوقاف »كراتشي« ويف مدينة من مدن باكستان »باكستان«

ف ومائة جلنة إدارية تساعده واألصل يف إدارة األوقاف أن ترتبط مائة مؤسسة وقفية، هلا مائة مدير للوق
  .بالقضاء بشكل ما من حيث تشكيلها وتنظيمها
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ينتخب اإلدارة الوقفية أهل تلك احمللة اليت فيها الوقف، وهذه اللجان ترتبط بالقضاء ويتم انتخاا حتت 
طة اختاذ القرار املتعلق بتنمية واستعمال وتكلف هذه اللجان بسل. إشراف القضاء، أو شيء من ذلك، يشبهه

هذا الوقف مث يربط ذلك على مستوى املدينة، وعلى مستوى الوالية أو اإلقليم، بإدارات إشراف ومساعدة 
ورقابة وعلى هذا املستوى تقدم اخلدمات التخطيطية، والتمويلية واإلدارية مبعىن اإلرشاد والتوجيه والنصح 

  .وأن توجد سلطة للرقابة اإلدارية واملالية على مديري األوقاف أو نظارها. ة إخلاإلداري واخلدمة التنموي
وقد تأسست يف بعض البلدان بنوك متخصصة من خالل هذه اخلدمات التنموية الوقفية ال شك أن البنك 

ية من خالل إال أن تقدمي تسهيالت مصرف. الوقفي ينبغي أن يكون بنكا إسالميا ال يتعامل إال بالطريقة الشرعية
يف ويالحظ أن فقهاء املسلمني تساهلوا . األساليب الشرعية لألوقاف سيساعد كثريا على منو هذه األوقاف

مسائل استثمار أموال األوقاف ببعض النصوص اليت مل يتساهلوا ا يف األمور األخرى من االستثمارات، 
ا، وهلا أمساء متعددة عند الفقهاء منها فأوجدوا صيغا ميكن أن تستعمل الستثمار أموال األوقاف خاصة 

أن يستأجر مستثمر أرض الوقف ألجل فيبين عليها، ويستثمر هذا البناء : احلكر وهو التأجري الطويل األمد وهو
ملدة طويلة، يعود البناء بعدها إىل ملك الوقف، بعد أن حيقق العائد املطلوب أو أما يتشاركان فيأخذ الوقف 

  .األرض ملدة طويلة ويأخذ املستثمر تعويضا على استثماره حبصة من هذا االستثمارحصة لقاء أجرة 
املهم يف ذلك أم تساهلوا يف أمور مل يتساهل ا يف . أي أن هناك مناذج متعددة هذه واحدة منها

اص ألن فيه حرجا املعامالت العادية، منها التأجري الطويل األجل الذي ابتعد عنه الفقهاء بالنسبة إىل القطاع اخل
  .كثريا

  .أظن أنين أختم ذا وأترك الباقي للمناقشة واحلوار
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  :املناقشة
  . حممد أبو األجفان رئيس قسم الشريعة جبامعة الزيتونة بتونس/املعقب الوحيد هلذه احملاضرة وهو د

  .بسم اهللا الرمحن الرحيم، وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم
  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته. رامإخواين الك

جزى اهللا عنا أستاذنا كل خري، وقد أتى على أهم خطوط هذا املوضوع وهو موضوع شاسع، وفيه كالم 
طويل، ومؤلفات كثرية، كذلك للمؤرخني إشارات ملا أداه الوقف يف جمتمعاتنا اإلسالمية، إشارات رائعة 

ا جاء يف هذه احملاضرة ما يتعلق بتنظيم إدارة الوقف حىت نضمن هلذه جديرة باالنتباه واالهتمام ومن أروع م
  .املؤسسة جناحها

لو نظرنا إىل واقعنا التارخيي جند زيادة ملا أشار إليه األخ منذر، جند يف األمصار األخرى خارج الشام، 
وقف على املساجني، مظاهر من هذا الوقف، منها ما كان يف القريوان من وقف على البناء ولشراء السالح، و

  .الذين يكونون يف حاجة، وليس هلم من يقدم هلم بعض ما حيتاجون إليه
هـ يف القريوان، أوقف ٨٢٨كذلك وقف الكتب، وممن أوقف الكتب اإلمام أبو القاسم بن ماجد يف عام 

أنه أوكل النظر وأوكل فيها من ينسخ منها نسخا، ومن يرقمها، أو جيلدها ولعل من الغريب، . كتبه اليت ألفها
  .يف هذا احلدث إىل زوجته

  .فاملرأة يف النظام اإلسالمي هلا قيمة، وهلا دور، وتوكل إليها بعض األعمال املهمات
ويف األندلس كذلك، رأيت وقفا على الغرباء مبان يقيم ا الغرباء، وقد تقدم بعضهم إىل الفقيه األندلسي 

   يسأله يف قرطبة عن الذي يكون غريبا ويقيم



 ٤٣١

  .أسبوعا، هل هذا يسمى غريبا ويكون من املستحقني للوقف، يشمله نصيب من الوقف؟
 ألنه لو جتاوز أربعة أيام، مدة قصر الصالة، فإنه ال يعد غريبا وال يأخذ من »ال«والغريب أن جوام كان 

  .املؤسسة
ر أنه كان مارا يف دمشق يف أحد الرحالني قد ذك. سنعود بعد قليل إىل األندلس أيضا لكن ننتقل إىل الشام

يوم من األيام فالحظ صبيا يبكي ألنه كسر الصحن الذي سيشتري السمن ويضعه فيه فإذا بأحد املارة يقوده 
  .إىل املؤسسة اليت فيها أيضا وقف ملثل هذا األمر، يشتري له صحنا آخر ويعاجل أمره

هلية، ولكن هناك قول لإلمام الشافعي مبدأ الوقف قدمي، والحظه فقهاؤنا وحتدثوا عن الوقف يف اجلا
  . ما معىن ليس تربرا؟»وقف اجلاهلية ليس تربرا«: يقول

أي مل يأخذ الصبغة اإلسالمية أو العمل اإلسالمي، يقوم به الفرد حمتسبا أي قاصدا وجه اهللا، يرجو 
 الثواب، يدفعه إىل ذلك قوله تعاىل                 قال القرطيب يف تفسريه

أي ما ترك من أعمال كصدقة جارية ومنها الوقف، .. قدم أي ما فعل يف حياته من أفعال اخلري، وما أخر
ذا احلافظ اندفع أفراد اتمع اإلسالمي إىل دروب الوقف، وأوقفوا . فريجو أجرا متواصال جاريا بعد موته

 األخ منذر إىل وقف النقود، فذكرين بذلك أن وقف النقود كان موجودا يف تونس إىل أشار. كثريا من أمواهلم
توجد نقود يف مكان عمومي : أنا مل أدرك ذلك، ولكن شيوخنا أدركوه، وحدثونا عنه قالوا.. عهد قريب

ود بقرب من جامعة الزيتونة، من أصبح على جنابة، وهو عاجز عن أن يتطهر فيمكن له أن يذهب إىل النق
  ).يغتسل(املوقوفة ليأخذ منها فيشتري املاء ليأخذ منه، ويستحم 

صحيح أن ملكية الوقف اختلف فيها، وحسب اخلالف نشأت أحكام فقلنا الوقف للموقوف عليهم هلم 
أي أن « يبني يل، أنه حق اهللا، ومعىن أنه حق هللا -األرجح فيما. حق االنتفاع، وإذا قلنا للواقف فيمكن له البيع

   بيعه وما يتصل بالتصدقأمر
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 وال تفعل احلكومة من ذلك شيئا إال يف حاالت كأن يهدد الوقف »فيه أو التفريط به أمر راجع للحكومة
  .إذن ميكن البيع أو التعويض أو أي شيء من هذا القبيل. باإلتالف أو تنقطع مصلحته

احلاالت أن جيعل للموقوف عليهم أما الواقف فله أن يضع يف شروط عقد الوقف ما يشاء فإن له يف بعض 
إن احتاجوا أو كانت م احلاجة الشديدة إىل بيعه فلهم ذلك : ويصرح هلم بذلك فيقول... احلق يف أن يبيعوا

  .هنا ينفذ شرط الواقف
ملن يؤول أمر الوقف أو هل تتصرف احلكومة بالوقف؟ أو غري ذلك، نقول إنه بالنسبة للمذهب املالكي 

 البن أيب زاهر »املقرب«وع، ومت البت فيه، وحنن إذا رجعنا إىل كتب األحكام، وأخص منها وقع إاء املوض
هـ، فهو يؤكد أن األمر يرجع للقاضي، حىت إذا كان هناك ناظر للوقف، فالقاضي ٣٩٩األندلسي املتوىف عام 

ف ناظر فإن الذي هو الذي حياسبه ويراقب أعماله ويالحظ إذا كان تصرفه رشيدا أم ال وإن مل يكن للوق
  .يرجع إليه يف النظر هو القاضي

  :الشروط اليت للواقف أن يشترطها قسمها الفقهاء قسمني
إن «هناك شروط مسوها سائغة فهي مقبولة ويعمل ا وحتترم وهلا اعتبار مبثابة القاعدة الفقهية اليت تقول 

 غري السائغة، فإا ال تنتج أثرا وال  فتحترم هذه الشروط، خبالف الشروط»شرط الواقف مبثابة نص الشارع
 فما يسمى يف الشرق بالوقف »حتفة احلكام«يعمل ا بل تعترب الغية وقد حتدث عن ذلك أبو بكر يف كتاب 

الذري يسمى الوقف اخلاص يف الغرب اإلسالمي وهو الوقف على املعني وما يسمى عندهم باخلريي، يسمى 
ني ويشترط الفقهاء القبض، أي ال يصح الوقف إال إذا حاز املوقوف عليه عندنا بالعام وهو الوقف على غري مع

الشيء املوقوف فإذا مات الواقف قبل أن حيوز املوقوف عليه فله أن يطلب القبض لكن هناك شروط لينة يف 
ن املوضوع حيث إنه إذا كان املوقوف عليه غري رشيد ولن حيوز فمع ذلك يعترب الوقف صحيحا وقالوا إن الذي

لكن إذا ) يف الوقف اخلاص(يوقف عليهم إذا كانوا خواص ميكن أن يكونوا ورثة، وميكن أن يكونوا غري ورثة 
  كانوا من القسم اخلاص، وهم 
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ويف . ورثة فهل جيوز للواقف أن خيرج البنات؟ أي يقول الوقف على الذكور فقط؟ هناك خالف بني الفقهاء
ن اخلالف ضعيفا أو غري معترب ينبغي أن يلغى، وعندنا أصل وهو اإذا كرأيي عن اخلالف بني الفقهاء هذا أنه 

نص قدمي صادر من أم املؤمنني عائشة، رضي اهللا عنها، كان على مجيع الفقهاء أن يعودوا إليه، وأن يعملوا به، 
، وقالت وأن يتركوا اخلالف يف هذه املسألة إليه، أن عائشة رضي اهللا عنها ت عن إخراج البنات من الوقف

 ما مثل ذلك إال كما قال اهللا                           

               * لآلية عن حرمان ا خاصاإن لعائشة رضي اهللا عنها مفهوم 
الشأن أن يبطل هذا الشرط، وبذلك قال أبو : ابن القاسم يروي عن اإلمام مالك أنه قال. فالبنات من الوق

إسحاق وأبو شعبان املصري وجاءت العرفية وهي كتاب أندلسي أنه يبطل هذا النوع من النصف فيبطل شرط 
ن هذا النهي جمرد احملدث أن من تزوج من البنات بطل حقه وهذا هو ااري ملبادئ اإلسالم وقد فهم البعض م

لكن رد عليه املعايف بعد ذلك وقال إن الكراهة يقصد ا . الكراهة وقال ينهى عن هذا الوقف مع الكراهة
  .ألن عائشة عللت ذلك بأنه عمل اجلاهلية وهو عمل منبوذ وخمالف ملبادئ الشريعة اإلسالمية. التحرمي

                                     
 .١٣٩: سورة األنعام آية *
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   اإلسالميسياسات التشغيل وتوظيف املوارد يف االقتصاد
  حامت القرنشاوي: الدكتور

  :متهيد
  وبعد .. بسم اهللا والصالة والسالم على أفضل املرسلني

رأيت أنين سأملس .. عندما طلب مين احلديث عن سياسات التشغيل وتوظيف املواد يف االقتصاد اإلسالمي
  .ت تاليةجمموعة نقاط تتداخل كثريا مع ما ذكر يف حماضرات سابقة، وما سيأيت من حماضرا

  :ومن هنا رأيت أن أصيغ املوضوع يف شكل جمموعة من التساؤالت، لعلي أوجزها فيما يلي
هل يتم توظيف املوارد يف ظل االقتصاد اإلسالمي من خالل آليات معينة أم أن قرارات : السؤال األول

  .التخصيص هي من اختصاص الدولة؟
 وما ؟ هل حيدد األمر أم يترك للسوق؟ذا اإلطار وبالتحديدما هي طبيعة عالقة العمل يف ظل ه: السؤال الثاين

هي مكانة كل عنصر من عناصر التوليف يف نظام التوزيع يف االقتصاد اإلسالمي يف داخل السوق 
  .حسب النظرية اإلسالمية؟

بنية ما هي أهداف سياسات التشغيل وهل هي حتقيق بناء متكامل مبا فيه القوة العسكرية وال: السؤال الثالث
  .االقتصادية أم أن التشغيل جيب أن يكون له سياسة معينة؟
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أود أن أشري إىل مالحظتني سريعتني لعلي أستنبطهما من . وقبل أن أبدأ تفصيل كل واحدة من هذه النقاط
  .متابعيت للمناقشات يف األيام املاضية

تقد أن هناك لبسا يواجهنا باستمرار،  تتعلق بقضية األصالة واملعاصرة، ويف هذه النقطة أع:املالحظة األوىل
وهناك حماولة يبدو أا تدور يف الالوعي، لكي نسلم بكل ما هو موجود، وبداخلنا حماورة تدور، بنفس 

بينما نقع أحيانا يف مناقشة ال تنتهي حول قضايا جيب أن ال يدور . الشراسة، لكي نرفض كل ما هو موجود
  .حوهلا نقاش

را جتري فأقرها وأمورا رفضها وأمورا هذا وقننها ووضع هلا شروطا مث  وجد أمو- -إن الرسول
  .أطرها

فاملنهج اإلسالمي واضح، ال يبدأ بالرفض لكل ما هو قائم وال يبدأ بقبول ما هو قادم، بل نعرض عليه 
 وحنن وإن وجد ما خيالف الكتاب والسنة واإلمجاع، فإننا نرفضه،. كل ما هو قائم، فإن وافقه فبها ونعمت

أما أن ننشغل بواحدة من تلكما االثنتني فإا . مسترحيو البال، وإن وجد ما أن ميكن حتسينه وتطويره فلنعمل
  .تتسبب يف ضياع كثري من الوقت

  .ومن هنا تأيت أمهية النموذج اإلسالمي يف آلياته اليت نعرض عليها ما هو قائم
إن : خالقية ومدى ارتباطها باملعطيات االقتصادية وأقول وهي تتعلق بالقيم الروحية واأل:املالحظة الثانية

فكرة االقتصاد اإلسالمي تقرر يف رأيي االرتباط الكامل بني القيم األخالقية والروحية من جهة وبني املعطيات 
االقتصادية من جهة أخرى وال يعين هذا على اإلطالق إفراغ تلك املعطيات االقتصادية من حمتواها املادي أو 

وأسوق على هذا مثاال تمع املتقني الذي نسب . م استخدام املؤشرات القابلة للقياس يف دراستها وحتديدهاعد
  .إىل اإلمام علي رضي اهللا عنه احلديث عنه

وأذكر، يف إحدى الندوات، أن ذكرت هذا، فثار نقاش طويل حول صحة نسبة خطاب اإلمام علي إىل 
  واستغرق األمر. ليه على مصر، حممد بن أيب بكراو
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هل هناك شك يف أن هذه الوثيقة قد كتبها : صباحا كامال، هل حتقق أن هذا منسوب إليه فعال، وظللت أقول
الشريف الرضي؟ ولنفرض أن الشريف الرضي ابتدعها ابتداعا إا متثل تراثا فكريا إسالميا وهي مل ختالف نصا 

  اجلدل؟، فلماذا هذا يف القرآن ومل تصادم حديثا للنيب 
  :وجودة احلياة ال تتحقق إال بأمرين. عرف اإلمام علي اتمع املتقي مبعايري جودة احلياة

  .جودة مادية، بكل مقاييسها املادية، يف إطار ما توافق عليه الشريعة -١
  .البعد الروحي، الذي يتوازن به اإلنسان -٢

نياهم، ومل يشاركهم أهل الدنيا يف إن اتمع التقي حاز عاجل اخلري وآجله، شاركوا أهل الدنيا يف د
  ...أخراهم

وأبادر أيضا فأقول إن هذا األمر هو الدعامة األوىل يف الربط بني القيم األخالقية وبني التحليل االقتصادي 
وإذا . فالتحليل الليربايل أو التحليل االقتصادي املاركسي، كالمها مثقل باألحكام، والقيم اخللقية. يف اإلسالم

عن مقاييس املنفعة يف التحليل الليربايل، وهو أساس من أسس التحليل، فهي أحكام قيمية مضموا أن حتدثنا 
عندما نتحدث يف املاركسية عن . مصلحة الفرد هي األساس وهذا هو كلمة أخالقية وليس حكما اقتصاديا

 أن حيصلوا على كامل القيمة، نظرية فائض القيمة، اليت تبنتها املاركسية يف فائض العمل، وقيل من حق العمال
إن هناك تناقضا ضروريا وأصليا بني مصلحة الفرد ومصلحة اتمع، هذا حكم قيمي، . هذا أيضا حكم قيمي

إذن، املسألة هنا هي مسألة . حكم أخالقي، وليس حكما مبنيا على قياس دقيق إحصائي، ميكن تنظيمه
و موجود منها يف االقتصاد اإلسالمي يدخلنا يف متاهات األحكام الدينية واألخالقية، وال نعتقد أن ما ه

عويصة، عن القيم والروحيات، ال، يا ساديت، إنه االقتصاد الوضعي الذي هو مثقل مبثل هذا، وهذا ليس رأيي 
  كباحث اقتصادي أحاول أن أدرس االقتصاد اإلسالمي بل هو رأي كثري من الباحثني
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يع أن أمدكم بكثري من املراجع يف هذا الشأن من كتاب غربيني، ال يعرفون الغربيني الليرباليني وغريهم وأستط
  .شيئا عن االقتصاد اإلسالمي

  :توظيف املوارد
ما هو األصل عندما نتحدث عن توظيف املوارد؟ األصل يف توظيف املوارد، أا كلها يف السموات 

نتفاع مبا سخر اهللا، وااللتزام هو العمل، بأن هذا التسخري، يتولد عنه االلتزام باال. واألرض، مسخرة لإلنسان
وأن يضمن الفرد يف . يتحرى اتمع اإلسالمي، ونقول اتمع املسلم، العمارة يف األرض كأفراد وكمجتمع

اتمع املسلم، وبغض النظر عن عقيدته، من خالل ناتج عمله، ومما توفره له مؤسسات اتمع، إن مل تسعفه 
، أن يضمن له اتمع إشباع حاجاته األساسية، كلها، ليس إشباع الكفاية، ومبا يتالءم طاقة عمله، ودخله

  .باستمرار مع املتوسط السائد للمعيشة يف اتمع
اهلدف إذن هدف ديناميكي، يعين حتقيق درجات متزايدة من السيطرة على املوارد املتاحة، وترشيد 

 قدرة الدولة، يف نفس الوقت، على توفري االستقرار، واألمن استغالهلا، فيجب أن يدور هذا يف إطار تأخري
  .الداخلي، واخلارجي، باملفهوم الشامل، أي األمن، االقتصادي، والسياسي واالجتماعي

هل اهلدف، إذن هو زيادة اإلنتاج؟ احلقيقة أن اهلدف ليس زيادة اإلنتاج، بل اهلدف زيادة اإلنتاج املقرونة 
  .أعتقد أن كل من حتدث، أفاض يف هذا األمربالعدالة االجتماعية و

فعلى من تقع مسئولية العدالة؟ إا تقع على األفراد يف اتمع اإلسالمي، وعلى اتمع نفسه كمجموع، 
ولكن هل . وتقع على الوايل أو احلكومة، فكل مسؤول على حسب سلطته، على الوايل حق بقدر ما يصلحه

إما أخ لك يف الدين، أو نظري لك يف اخللق، فأعطهم من .  الرعية صنفاناحلق يف الرعاية للمسلمني فقط؟
  ...عفوك مثل الذي حتب أن يعطيه اهللا لك
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نتحدث عن جمتمع، وليس عن أفراد، ونريد أن نتحدث عن جمتمع القوة والقدوة، يف ضوء تلك األهداف، 
اإلسالمي وقد سعدت بالسماع لتسجيل ما هي آليات العمل؟ هل يترك للسوق؟ أود أن أقول السوق باملفهوم 

حماضرة الدكتور علي، وأنا آسف ألنه مل يسعفين احلظ، يف االشتراك فيها نتحدث عن السوق باملفهوم 
اإلسالمي هل يترك للسوق أن يولد من املؤشرات ما يدفع ماله من عناصر إنتاج الختاذ قراراته لتوظيفها قطاعيا 

 نترك هلم ختصيص املوارد، أي نتركها جلهاز السوق اإلسالمي؟ وهل نترك وزمنيا حسب ما يشاءون؟ مبعىن أن
  .للسوق أن يكون نظام التوزيع العائد من العملية اإلنتاجية؟ أم تقوم الدولة مباشرة باختاذ هذه القرارات

ولة نقول ابتداء إن ترك آليات السوق اإلسالمي تؤدي دورها، يبدو كأنه األصل يف املوارد، وأن دور الد
هل ميكن أن تؤدي آليات . يرتكز على توفري املناخ، إن جاز التعبري ا لتؤدي آليات السوق اإلسالمية ذلك

إذا حتدثنا عن : السوق اإلسالمي إىل إحداث ذلك؟ لنأخذ مثاال حىت يكون األمر واضحا بالنسبة يل، الوقت
المي يضع ضوابط تؤدي إىل إحداث تأثري جوانب السوق ونقول إننا حتدثنا عن جوانب الطلب واملفهوم اإلس

مباشر يف حتديد نوعية الطلب، ويف حجم واجتاهات االستهالك، وسيختلف ذلك خالل مراحل منو اتمع، 
يعين االختالف يف نوعية الطلب، ويف حجمه، أن هناك اختالفا يف حجم املوارد املطلوبة، ويف ختصيصها، ويف 

تمع، يف إطار تلك الضوابط بعبارة أخرى، قضية التناقض بني الطلب والقيم التوليفة اليت تشبع احتياجات ا
يف الفكر الوضعي، اليت تبدو األساس يف تدخل الدولة يف الفكر الليربايل، من أجل توفري احلاجات اليت يعجز 

 اجلانب اآلخر الطلب، باعتباره احلاجة إىل السلعة مقرونة بالقدرة على دفع الثمن عن توفريها، واليت أدت يف
هذا . إىل القول إن جهاز السوق يستجيب للطلب، وليس للحاجة، فهو بذلك يعمل ضد مصاحل اتمع

  .التناقض ال يوجد يف التصور اإلسالمي
واحلل يف الفكر اإلسالمي يأيت بطريقة خمتلفة متاما فلسنا مطالبني يف تصوري، أن جنرب األفراد على إنتاج 

الفكر اإلسالمي، من اآلليات، ما لو طبقت، وقامت الدولة على حسن عملها، الضروريات، وقد وضع 
  .توفرت الضروريات
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ولنفرض أننا يف جمتمع يقوم متاما على التصور . حنن نتحدث عن أمهية إنتاج الضروريات واحلاجات
  .وق هو أساسهإن الس: اإلسالمي لدور الدولة، كما سنتحدث عنه بالتفصيل، إن شاء اهللا، ولكن نقول اآلن

يف اتمع امللتزم بالتعاليم اإلسالمية هناك تكافل اجتماعي لتوفري الضروريات لكل أفراد اتمع، بغض 
  .النظر عن القدرة على دفع مثنها

يف الركاز، وهناك العديد من % ٢٠وتصل إىل % ٢,٥الزكاة اليت تبدأ بنسبة . وهناك فريضة الزكاة
وهناك أكثر من رسالة يف حقيقة األمر، . ه قدرت حجم الزكاة يف بعض البلدانالدراسات منها رسالة دكتورا

 باملائة من الدخل القومي أو من الدخل الوطين، كما مسيت يف تعبري احملاسبة ١٢ و٨وتراوحت التقديرات بني 
فع أم هل امليل احلدي لالستهالك عند الفقراء مرت.. ملن تذهب الزكاة؟ تذهب أساسا للفقراء. الوطنية

  ...منخفض؟ هو مرتفع بالتعريف، هل هو مرتفع بالكماليات أو مرتفع بالضروريات؟ مرتفع بالضروريات
إذن هناك عشرة إىل اثين عشر باملائة من الدخل القومي موجه الستهالك الضروريات بسبب الزكاة، فضال 

تمع الذين ميلكون القدرة على دفع عن اجلزء من الدخل القومي، املوجه بطبيعته إلشباع الضروريات ألفراد ا
إىل آخره، اليت تضاف .. الثمن وذلك باإلضافة إىل املوارد األخرى املخصصة مثل الكفارات والصدقات

  .كذلك، واليت متنح للفقراء
املنتجون يف هذا اتمع هل ستكون مصلحتهم يف إنتاج سلع ليس عليها طلب أم سلع هلا طلب؟ سلع 

 وهناك طلب واضح، وحمدد، وجمال متكرر للطلب على الضروريات، من خالل الزكاة عليها طلب بالطبع،
وهو طلب مستقر، . سيتوجه املنتجون بأنفسهم إىل هذه السلعة، اليت حتقق هلم الربح، ألن عليها طلبا يف اتمع

سيتوجه إىل هل يعين هذا أن بعضا منهم لن يتوجه إلنتاج الكماليات أو احلاجات؟ نعم بعضهم . ومضمون
وما دامت من املوارد اخلاصة بالقطاع اخلاص . وال بأس يف ذلك، ما دامت ليست بديال عن الضروريات. هذا

  .فليس فيها شيء
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إذن آلية إشباع الضروريات ستحدث دون ما حاجة أن نفرض على الناس تدابري حكومية، ال إنتاج 
 حترك املنتجني بتخصيص املوارد، واختاذ القرارات اليت وهناك من اآللية اليت.. ال إنتاج غريها.. الكماليات

واألصل باتمع أن يتحرك . تكفل توافرها، إذا أشبعنا احلاجيات والضروريات ستتجه بعد ذلك الكماليات
فاملسلم يف اتمع يعرب . يف نفس الوقت حنن نتحدث عن ضوابط االستهالك. باستمرار حنو مزيد من الرفاهية

ما يستهلك الكماليات، هل يعين هذا أن كل املسلمني سينفقون دخوهلم عليها، ال بل هناك عن قيمة عند
مسلمون يتصدقون الستهالك الكماليات، وسيظل البعض مغرما بسلع الترف، سيظل هناك من ال يلتزم 

معات بتوجيهات اإلسالم، بعدم اإلسراف، وعدم التبذير، سيظل هذا حقيقة واقعة، كما هو يف مجيع ات
  .البشرية

ولكن هل سيكونون هم األصل أم االستثناء؟ طوال التاريخ اإلسالمي درسنا، وعرفنا، وقرأنا عن الترف 
والبذخ، ولكن هل كانت هذه الصورة هي األصل يف حياة املسلمني؟ أقول كما قلت يف نقاشي خالل 

 أن حيدثنا التاريخ عن مناذج للترف لو أن هذه كانت هي القاعدة، ملا حفظها لنا التاريخ، أما. االستراحة
ولتعودوا أن يكون .. فلو كانت القاعدة ملا حدثنا عنها أحد. الباذخ فألا كانت مناذج قليلة، وليست القاعدة

الناس يعيشون يف ترف ورغد وانتهى األمر، ولكنها كانت استثناءات مرفوضة، قيدت لتأصيل الفكرة وسيظل 
  .كن أقول إا ال متثل استهالك اجلماهريهذا موجودا يف اتمعات ول

من ناحية أخرى إذا درسنا أمناط االستهالك، وحتدثنا عن هذا اجلانب من الترف، وعن عملية تشغيل 
وهي مسؤولية الفرد والدولة على حد سواء، . املوارد، نقول إن األصل يف تشغيل املوارد هو تشغيل املتوفر منها

رد طبيعية، أم رأس مال أم قدرة على العمل، وهي العناصر الثالثة لإلنتاج يف سواء أكانت هذه املوارد موا
  .اإلسالم

هنا جند أن توجهات اإلسالم حرصت على رفع الكفاءة اإلنتاجية، لكل من هذه املوارد، يف العملية 
هم اإلنتاجية، لكل من هذه املوارد، وحرصت على ضرورة تشغيلها تشغيال كامال، عنصر العمل، وهو أ

  العناصر يف العملية اإلنتاجية يف 
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نعلم أن اإلسالم قد وقف موقفا واضحا من رفض . اإلسالم محل عبء تشغيل املوارد املتاحة يف اتمع املسلم
وحديث . عدم العمل حبجة العبادة، يعترب تناقضا واضحا وصرحيا. العمل فاعتربه من رفض الطاعة هللا تعاىل

أخوه أعبد منه ضل منهأخوه أف »النصوص واضحة وصرحية أن ترك العمل املنتج . »ال متت علينا ديننا
  .بدعوى العبادة، مبفهومها الضيق مرفوض متاما

سنة اإلحياء يف ذاا، هي دليل حي على هذا، ودليل متجدد أنه . وتعطيل املوارد الزراعية أمر مرفوض
حياء مبفهومه الواسع، هل ألجل أن تستعمل األراضي أو اإل. جيب أن ال نترك أرضا قابلة للزراعة إال وتستعمل

موقف اإلسالم من اخلراج يف أراضيه، اخلراج على . املوارد الطبيعية دون النظر لالكتفاء اإلنتاجي؟ نقول ال
 أهل اخلراج على أراضيهم، وعندما الذي ذكر هذا الصباح، وذكر أيضا باألمس، واضح عندما أقر الرسول 

. لى زراعة أرضهم، كان اهلدف هنا ليس توزيع الغنائم، بل هو بناء اتمع الذي تتوفر فيه الرفاهيةأقر اليهود ع
 يف هذا اال، يف أن تكون فيه مصلحة ومل يصادر عمر احلق من أحد، بل نظر يف إقراره اقتداء بالرسول 

  .ع يف ظل املفهوم اإلسالمياتمع وهي مصلحة ألفراد، ال تعارض بني مصلحة األفراد ومصلحة اتم
  :وإذا أخذنا بعد ذلك بعبارة أيب يوسف يف األرض، وحنن نتحدث عن األراضي، اليت ذكر فيها

وال أرى أن يترك الوايل، أرض البياض، وهي أرض ال ملك ألحد فيها، وال عمارة ألحد، حىت يقطعها، 
ال أرى أن يترك الوايل أرضا ال . (مصلحة اتمعتوازن دقيق بني مصلحة الفرد و. وملاذا؟ ألن ذلك أعمر للبالد
  ).ملك ألحد فيها حىت يقطعها

محاية كاملة لألماكن اخلاصة املشروعة مرة أخرى، وال عمارة ألا لو كانت عامرة فليس هناك داعي ألن 
) عمر للبلدفإن ذلك أ(يقطعها وملاذا؟ ليس ألنه قريب، أو نسيب، أو يؤيده سياسيا، أو شيء من هذا القبيل، 

  .وهذه هي العلة يف اختاذ مثل هذا احلكم
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وليكن نظرك يف عمارة (التفضيل الواضح يف حفز األفراد على العمل، كان واضحا يف سياسات اخلراب 
  .أمر واضح، عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استيالء اخلراب) األرض، أبلغ من نظرك يف استبدال القائم

ألزمت الدولة بإنشاء البنية األساسية، وأن تطورها .  تقوم بإنشاء البنية األساسيةما هو دور الدولة هنا، أن
  .بالتعاون مع األفراد، أو من املوارد األخرى املتاحة هلا، واليت حتدثنا عنها باألمس

عندما فضل العلماء، أو بعض العلماء املزارعة على اإلجيار، كان أحد معايري التفضيل أن املزارعة تضمن 
فزا للمالك، والعامل، على مزيد من االستثمار، واإلنتاج إىل جانب ما فيه من عدالة، وهي من األصول ح

  .اإلسالمية
أحكام الزكاة تعطينا منوذجا لسياسة الدولة، يف التوظيف، والتشغيل، فكثري من اآلراء، اتفقت على إعفاء 

والزكاة ليست عقوبة مادية، هي .  إنتاجيةملاذا؟ ألا أصول.  من الزكاة- وكتب العامل-أدوات الصناع
  .وهو مطلوب لتحقيق اهلدف املايل من الزكاة... وهلا هدف يف حتقيق الترابط الرأمسايل. عبادة، وهلا هدف

. وإمنا نقطعه األرض املوات، وأنه سيعمل من نفسه.. إذن السوق هنا ليست يف حاجة إىل تدخل أحد
  .د صار من املنتجنيوإذا حتدثنا عنه، وعن اتمع، فق

تؤدي كلها إىل اختيارات معينة، .  معدل النمو-كما ذكرناها على الطلب، التوليفة. الضوابط اإلسالمية
  .مثل هذه االختيارات ستؤثر على االختيار التكنولوجي، الذي نعاين منه يف اتمعات اإلسالمية كلها

  :نوعية السلع احملددة اليت ستنتج يف هذا اتمع
ذه ستكون أساسا، دومنا إلزام، أو تدخل، أو فرض من الدولة، إلشباع هذه احلاجات األساسية، وه

منط االستهالك اإلسالمي، : ستكون أساسا الستهالك سلع حملية، عندما يتطور اتمع، ال مانع من أمرين
  .ر اإلسالميسيستفيد من كل مطروح يف العامل، ولكن يف حدود ضوابط االستهالك، اليت حددها الفك
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أقول هذا مالحظ . هل للفرد يف اتمع املسلم دور؟ سياسة الدولة تشجع الفرد على أن يكتفي ذاتيا
أن الفرد املنتج يف اتمع املسلم، سواء أكان مالكا لقوة عمله، أو لرأس ماله، أو لغري ذلك حفز أو : دقيق

  .ن ينتج ما يفيض عن حاجتهشجع من قبل الفكر اإلسالمي نفسه ومن قبل الدولة على أ
كل الشواهد تقول أن ننفق حىت يتحقق التكافل االجتماعي من خالل نسبة عالية من العاملني القادرين 

  .على اإلعالة يف اتمع وستكون الغالبة على حساب من يعالون
  .على اإلنتاجفكلما جاهد الفرد ليحقق فائضا كلما استطاع هذا اتمع أن يفي باحتياجات غري القادر 

مثة إذن نقطة هامة وهي . بل إن البعض يرى أن إميان املسلم ال يكتمل إال إذا حضر ذلك يف ذهنه وضمريه
أن من حق الفرد أن يشعر باألمان الكامل يف املشاركة يف ناتج عمله أو احلصول عليه سواء كان ذلك من 

  .أصل ميتلكه أو خالل قوة عمله
وهو حىت مبقاييس العصر اإلسالمي األول مل . ديد احلد األدىن من نصاب الزكاةإذا نظرنا إىل احلكمة يف حت

يعين هذا أننا ندخل يف حساب أصحاب الفائض اجلانب األكرب يف ). عشرون دينارا أو ما يعادهلا(يكن مرتفعا 
  .ميكنهم من االستثماراتمع املسلم ألننا نريد أن ندخل اجلميع يف دائرة العمل والرغبة يف توفري الفائض الذي 

أن كرت املال كما قال ابن خلدون يؤدي إىل خراب الدولة، وهو يعترب ظلما عند أيب حامد الغزايل، وغري 
  .ذلك من املفكرين املسلمني

من ناحية أخرى، إن سياسة الدولة كانت يف ظل التوجه اإلسالمي يف منح الزكاة أن يتم حتويل الفقراء 
  .إىل منتجني

لسياسة أن نقيم مؤسسات اجتماعية يذهب إليها الفقراء فتمنحهم املساعدات االجتماعية؟ ال، هل كانت ا
  .»أعطوهم لتغنوهم«بل كانت 
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 ولو قلنا إن الدولة ستقوم بكفالة الناس مل يكن هناك حمل ملثل -اهلدف أن حيول متلقي الزكاة إىل منتج
  .هذا

  .فسياسة الدولة أن حتول القادرين إىل منتجني
عطيل املوارد يف اتمع، سواء أكان بعدم االستغالل أو بسوء االستغالل مرفوض إسالميا، ويتجلى هذا ت

إذن، . الرفض واضحا يف الضوابط السلبية اليت تعتمد على توجيه رأس املال إىل االستغالل احلقيقي املادي
وعندما نرفض أن . رأس املالنتحدث عن االستثمار فإمنا هو استثمار من خالل ضوابط أخالقية لتشغيل 

. يستمر من خالل الربا، فإمنا دف بأن يكون التوظيف دائما مرتبطا بعمل إنتاجي، يعود على اتمع بالفائدة
وال يقبل النظام االقتصادي اإلسالمي توظيف رأس املال عن طريق الربا، أو يف مضاربات مالية، دون أن حتصل 

  .اجبه املشاركة احلقيقية يف اإلنت
ومن هنا نستطيع أن نفهم ملاذا نرفض يف الفكر االقتصادي اإلسالمي أن نعطي عائدا على عامل سليب 

  .كما هو احلال يف الربا، بل نعطي العائد على االستثمار، ألنه عامل إجيايب وليس مكافأة على اإلنتاج
وقلنا إن .  النمو املستمر مع العدالةقلنا إن اتمع املسلم يف سياسته لتشغيل وتوظيف املوارد ملتزم بتحقيق

  .الواجب على كل واحد حق بقدر ما يستطيع
هل يعين ذلك أن تكون الدولة مسؤولة عن نفقات أكرب، ومن مث عليها أن تستحوذ على جانب أكرب من 

  .رادااموارد اتمع، وأبادر فأقول إن هذا ال يعين على اإلطالق زيادة يف إنفاق الدولة، وال زيادة يف إي
  .والتكافل االجتماعي جانب آخر.  الزكاة جانب-منوذج هلذا املوقف

فنحن نعلم مجيعا أن الدولة هلا مواردها الناجتة من ملكيتها العامة، فهذا ال يعين أن الدولة امللتزمة بكفالة 
 بل يعين قولنا -ردحق الكفاية ينبغي هلا أن توسع من سلطاا أو من سيطرا، أو من تدخلها يف ختصيص املوا

   وتشغيلها إا ميكن أن تفرض -أن عليها دورا أكرب، إن مل يكن يف توفري املوارد الالزمة ففي إنتاج املوارد
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الضرائب أو اخلراج، ودون أن ندخل يف مسألة الضرائب ومشروعيتها، أو اخلراج وأعتقد أن ال خالف يف 
ري عمارة األرض أخرب البالد، وأهلك العباد، ومل يستقم ولكنا نقرأ أنه من طلب اخلراج من غ. مشروعيته

  .أمره إال قليال حىت يف اخلراج نفسه
من قال لك إا ستقوم باإلنتاج؟ ومن قال لك إن الدولة ستقوم باإلنتاج، وستزرع األرض وتأخذ اإلنتاج 

  .فتبيعه؟
 ويؤكد هذا مرة أخرى، ما نسب .تفصيل هذا األمر أن يقوم األفراد باإلنتاج، وتأخذ الدولة من اخلراج

وليخلف عليك بشيء خففت به املؤونة عليهم، فإنه ذخر هلم، يعودون به عليكم يف العمارة «إىل اإلمام علي 
  .»لبالدك، ويف حتسني واليتك

  .فاحلديث عن مجع اخلراج، الشرط فيه أن تؤدي إىل قوة الطاقة اإلنتاجية أو حتسني املعيشة
على أن ينتجوا وأن يصبح اتمع لديه من الفائض ما يسمح له أن يعني غريه من األصل أن يعمل الناس 

اتمعات، هذا بالنسبة للمورد الطبيعي، هذا بالنسبة لألرض فماذا عن رأس املال هل نتركه حرا دون تدخل؟ 
  .فيما عدا الضابطني اخلاصني مبنع الربا وعمارة األرض

مية دورها يف توجيه املوارد؟ ويف ضبط قواعد االستثمار يف اتمع كيف ميكن أن تلعب آلية السوق اإلسال
  .اإلسالمي

ففي البداية، هل املدخل السليم سريبط سلوكه االدخاري بالعائد املتوقع أم أن هناك عوامل أخرى ستدفعه 
  .لضبط هذا السلوك؟

  .لو كان عائد االستثمار ليس لكإخل حىت .. وهي حقيقة فإننا أمرنا بعدم اإلسراف. ما هو العائد املتوقع؟



 ٤٥١

  .هناك عامالن سيؤثران يف حجم املدخرات
تعدد املدخرات يف اتمع، ماذا سيحدث؟ االكتناز قلنا إن االكتناز مرفوض وحبس مايل زور، إذن 

د سنتجه إىل االستثمار ومعىن اجتاهات االستثمار هو زيادة عرض املبالغ املتاحة للتوظيف هل يستحق عليها عائ
ال، فإن العوائد لن تستحق إال إذا وظفت فسيصبح لدى : مبجرد إقامتها للتوظيف طبقا للنظام اإلسالمي؟ نقول

أصحاب املدخرات العريضة احلافز الستثمارها وللبحث عن فرص للتوظيف، فقرار االستثمار مرتبط بطبيعة 
  .احلال بالفرص املتاحة وبتكلفة رأس املال

مسلمة بديهية فيما . ثمار إذا كانت تكلفة رأس املال أعلى من العائد املقابلولن يقدر أحد على االست
أعتقد، ما هي حمددات التكلفة للمجتمع املسلم؟ هل هي أعلى من اتمع غري اإلسالمي أم أقل؟ أقول لو كنا 

قصد معرفة نتحدث عن اتمع غري املسلم، فاجلواب يكمن يف رأس املال باعتباره سلعة فريدة فنبحث أو ن
  .إن أمر اتمع املسلم خيتلف عن هذا. الفرصة البديلة

تكلفة رأس املال ستتراوح بني حدين حدها األدىن ليس صفرا، كما نقول، ولكن حدها األدىن هو ناقص 
ألن الزكاة حدها األدىن %) ٢,٥(إذا احتفظت باملال دون استثمار عليه %) ٢,٥-(اثنني ونصف يف السنة 

ما احلد األقصى هلذه التكلفة فهي كلفة الفرص البديلة إذا أخذنا املتوسط، فمتوسط سعر الفائدة أ%) ٢,٥(هو 
على السندات احلكومية السائد بني اتمعات اليت تتعامل بالربا وهذا احلد األقصى بالتأكيد سيكون أعلى من 

رب مما هو عليه اتمع غري هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى نقول إن العرض يتوقع أن يكون أك%) ٢,٥(
  .املسلم بسبب حرمة اإلسراف والتشجيع الديين واألخالقي على االستثمار

  ماذا عن متخذ قرار التوظيف؟ املنظم الذي سيقوم بالتوظيف؟
هل سيختار فقط من املشروعات ما حيقق له أقصى ربح؟، نقول نعم سيختار من املشروعات ما حيقق له 

  على ذلك، طاملا ليس له أن يفعل ما أقصى عائد وال غبار 
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يؤدي إىل حرام، أو يتلف احلضارة أو تؤدي إىل مفسدة، ال غبار على ذلك ولكن نتحفظ على كلمة واحدة 
فقط وهي أنه خيتار فقط املشروعات اليت تدر عليه أقصى عائد بل إنه سيبدأ باختيار هذه املشروعات مث 

اء هذه املشروعات األفضل وسيبدأ تدرجييا يف الدخول يف سيكون عليه عرض من األموال بعد استيف
املشروعات اليت تدر عائدا أقل فأقل إىل أن يصل نظريا إىل أن يقبل أي مشروع يدر عليه عائدا إجيابيا، أي 

معىن هذا أن مشكلة توافر % ٢,٥وذلك أنه ذا يقلل من تكلفة عدم التوظيف وهي . عائدا فوق الصفر
ات اليت تدر عائدا منخفضا وهي عادة مشروعات الضروريات اليت نواجهها يف البالد النامية، األموال للمشروع

أو البالد املتقدمة، أو البالد املنخفضة، اليت تعمل بنظام الفائدة عندما تواجه بأن املنتج ذه البالد لن يستطيع 
منطقي وغري معقول ولكن إذا غري % ١٢وهو يقترض رأس املال بفائدة % ٦أن يقبل على مشروع يدر له 

%). ٢,٥(كان أصال غري ملتزم بعائد معني، وإذا كانت التكلفة بالنسبة لعارض األموال يف حدها األدىن وهي 
  .إذن من املنطقي أن يقبل املنظم واملستثمر باالستثمار يف مثل هذه املشروعات إن مل تتح له فرص أخرى

ت عائد عال فهي حمدودة، سواء حتدثنا عامليا أم حمليا، هل هذا ويف كل ااالت مهما حتدثنا عن فرص ذا
كالم نظري أم معقول ومنقول، لدينا شاهد بسيط من املعقول يف جتربة البنوك اإلسالمية اليت تدىن العائد فيها 

رتفاع يف بعض البلدان إىل أقل كثريا من سعر الفائدة السائد يف السنة ومع هذا استمرت عمليات اإليداع يف اال
ألن املستثمر املسلم جيد أنه طاملا أن عائده قليل ويدفع الزكاة، وأنه حيصل على عائد مشروع وحالل فإن هذا 

  .طيب وحسن
هذا النموذج أمر واقع وموجود يف العديد من البلدان والواقع أن اإلحصائيات العامة عن العائد يف البنوك 

ي أقل من معدالت الفائدة السائدة ولكن التزام املسلمني بعقيدم اإلسالمية يف متوسطاا ضئيلة القيمة، تعط
املسألة . وشريعتهم أدت إىل ذلك، أي أتاحت هذه األموال رغم أن عائدها أقل وتكلفتها على البنك أقل

  ليست نظرية حبتة ولكن لدينا جتربة عملية تقول لنا هذا
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 ملن بعدنا وملن سيأتون ولن أطيل يف هذا ألنه هل نستثمر، ونعمر األرض، ونسقي احلرث؟ دون أن ننظر
  .نوقش فيما قيل هذا الصباح من تعقيب

إن سلوك املسلم والبعد اإلمياين والبعد األخروي يف سلوكه يضمن لنا دائما هذا التوازن املطلوب، أو جزءا 
الستثمار املستقبلي بل إن على األقل من التوازن املطلوب بني األجيال وبني احملافظة على االستثمار احلايل وا

ترسيخ هذه القاعدة يف سلوك املسلم أنه ال ينظر للعائد على االستثمارات العاجلة فحسب بل على أساس 
إذا قامت القيامة، ويف يد  الذي معناه االستثمار لألجيال املستقبلية مما نتذكر معه حديث الرسول 

  .فليفعل، فله يف ذلك ألجرأحدكم فسيلة، فاستطاع أن ال يقوم حىت يزرعها، 
ومع هذا فإن استطاع أن ال يقوم . إذا قامت القيامة فلن حيصل على شيء إذا زرع الفسيلة وقامت القيامة

  .حىت يزرعها فليفعل، فله يف ذلك األجر
املغزى النفسي هنا أن ننظر إىل . من يدري لعل القيامة تقوم، واألرض متنح لغرينا. تأكيد للبعد األخروي

ملستقبل، زرعوا لنحصد ونزرع ليأكلوا، البعد الزمين وارد هنا، وإمياننا بأن العمل إن مل جياز عليه يف الدنيا ا
سيجازى عليه يف اآلخرة، إن خريا فخري وإن شرا فشر، سيدفعنا ذلك دائما إلقامة هذا التوازن يف السلوك 

وأن نتصور أن العقوبة يف املفهوم اإلسالمي هي الذي يهدف إىل اعتبار اإلهدار يف الدنيا دومنا نظر لعقوبة 
  .دنيوية وأخروية معا

التوجيهات اليت قامت ا الدولة هنا موجودة على شكل ضوابط حىت لو بدأنا بالضوابط البسيطة، ضوابط 
  .التلوث أهي للحال أم للمستقبل، أم للحال واملستقبل معا؟
لوث وضوابط االقتصاد أو الترشيد، أو الرشد يف فكثري من التوجيهات اإلسالمية عليها ضوابط الت

  .االستهالك، حىت يف الوضوء وإن كان على ر جار
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 وتصرف عمر بن اخلطاب يف األرض وكان نظرة يف توافر املوارد للحال واملستقبل، تصرف الرسول 
  .واألرض حتتاج من يزرعها. أحد مربراته أن املسلمني منشغلون يف محاية الثغور

و ينظر ملدى زمين متسع، وهذه مدرسة النبوة، ومرة أخرى مل يكن عمر يف هذا إال متبعا ملا هداه إذن ه
  .اهللا له من احلق الذي تعلمه من الرسول 

نظام اإلرث يتدخل يف ذلك أيضا هو حافز على استمرارية العطاء واحملافظة على األصول املوجودة، إا 
  .م أن ابنك أو ورثتك سيحصلون عليهالن در، أنت حتافظ عليها ألنك تعل

هذه ذاا تضمن لنا استمرارية احملافظة على األصل، فحينما تتصرف يف مزرعة وهي ليست ملكك فهي 
ملك آلخر أو للدولة، فإنك ال تستثمر فيها استثمارا طويل األجل، فال يهمك ما الذي سيحصل يف األرض 

  .غدا، وال من الذي سيزرعها وجيين خرياا
  واحلمد هللا رب العاملني،،،
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  الفصل الثاين                                                                                       

     
  
  
  

  خطة اإلسالم يف إعادة
  توزيع الدخل والثروة

  
  

  •حممد أنس الزرقا/الدكتور

                                     
  .امعة امللك عبد العزيز جبدة يف اململكة العربية السعوديةأستاذ االقتصاد يف كلية االقتصاد واإلدارة جب •
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  خطة اإلسالم يف إعادة توزيع الدخل والثروة
  الضمان االجتماعيالزكاة و

  )∗(  حممد أنس الزرقا. د
  :متهيد

أصدرت ليبيا نظاما للزكاة قبل بضع سنوات، والباكستان مرت بتجربة مهمة يف تطبيق الزكاة ومل تكن 
ة بالدراسة، والدكتور منذر قحف أدرى بالنسبة رمطبقة من قبل فيها ونظمته تنظيما مفصال وهلم ا جتربة جدي

فهناك تطبيقات . ملعاصرة، وقد وجه هلذا املوضوع قدرا ال يستهان من الدراسة والبحثلتطبيقات الزكاة ا
معاصرة، وهناك بالد كثرية تقدم الزكاة فيها تطوعا وال تلزم الدولة األفراد ا، ولكن هلا مؤسسات نشيطة، 

يت الزكاة يف وقامت ببعض اخلدمات القيمة ضمن حدود الدولة وخارجها، وأخص بالذكر يف هذا اال ب
الكويت الذي قام بأنشطة طيبة جدا خارج نطاق الكويت حيصل الزكوات ويصرفها يف جماالت خمتلفة من 

  .مصارفها الصحيحة يف العامل اإلسالمي
فاحلمد هللا على هذا التوجه إىل تطبيق الزكاة الذي يتزايد، ولكن هنا من الناحية العلمية علينا أن نالحظ 

نبه إىل أن للزكاة مصارفها احملددة، والدولة عليها كثري من واجبات اإلنفاق اليت ال جيوز هلا أن أننا حنتاج إىل الت
  .تنفق عليها من الزكاة

ال جيوز . واملذاهب األربعة ال تبيح أن نبين املساجد من أموال الزكاة بل ميكن أن تبىن من الصدقات العامة
كاة هذا ما عليه الفتوى يف املذاهب األربعة وليس على مذهب بناء املساجد يف بالد املسلمني من أموال الز

  وواضح أن هناك موارد أخرى. واحد فما بالك ببناء طريق أو مدرسة أو جسر فهي أمور الزمة يف كل جمتمع

                                     
  .أستاذ االقتصاد يف كلية االقتصاد واإلدارة جبامعة امللك عبد العزيز جبدة يف اململكة العربية السعودية∗ 
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لتغطي هذا وعلينا أال نطرح صيغة تطبيق الزكاة بطريقة سطحية فال ينبغي أن نقول طبقوا الزكاة وتوقفوا عن 
املوارد األخرى فالزكاة ال بد منها والدولة حسب ظروفها تسترشد بالشريعة اإلسالمية مبا جتبيه من غري جباية 

  .الزكاة من املصادر العامة اليت ال جيوز أن متول من مصادر الزكاة نفسها
ألفت نظركم إىل شيء بسيط حول تقدير الزكاة املتوقع أن تتحصل لو طبقت على وجهها يف االقتصاد 

عاصر، أنا وصلت إىل تقديرات يف سوريا وبعض اإلخوة اآلخرين بعضهم قدر للسودان ووصلوا إىل تقديرات امل
حيث مل أكن أعرف أن هناك تقديرات غري تقديري وتقدير الدكتور هاشم عواض من السودان، بعد ذلك 

 إال أن بعض اإلخوة وحبمد اهللا تعددت التقديرات وإن مل تكن منشورة بشكل رمسي قام ا بعض الباحثني
  .وجهوا اهتمامهم برسائل الدكتوراة لتقدير حصيلة الزكاة يف بالد أخرى

وصدرت رسالة دكتوراة يف مصر من األزهر حول تقدير حصيلة الزكاة يف مصر وحصيلة مقدار ما جيىب 
رسالة دكتوراة من الزكاة لو أديت على وجهها، وليس بالضرورة ما جيىب فعال مث هناك حماولة يف السعودية 

فهناك تقديران حلصيلة الزكاة املتوقعة . حول تقدير حصيلة الزكاة، وأختار اقتصاد السعودية هلذا التطبيق
من جممل الناتج القومي يف هذه البالد اليت اطلعنا % ٤و % ٣وحسب هذه التقديرات رمبا تتراوح احلصيلة بني 

تقديرات خمتلفة من بلد إىل بلد آخر حسب تركيب على التقديرات حوهلا وال نستغرب أن تكون هذه ال
اإلنتاج وتوزيع امللكية فيه وإنين أشري إىل هذا تشجيعا وأمال ألن ينصرف بعضكم حملاولة هذا التقدير وأن يأخذ 

  .قطاعا واحدا يف بلده كأن يأخذ القطاع الزراعي أو الصناعي، ويقدر حصيلته
 تطبق الزكاة وأن تطبق الشريعة عموما يف جمال مالية الدولة ال ما فائدة هذه التقديرات؟ حينما نطالب أن

بد أن تعرف سلفا ما هي املوارد املتوقعة من الزكاة حىت إنك ال تستطيع يف هذه املسائل أن ختوض أي جتربة 
  وليس لديك أي تقدير ولو تقرييب ملا يتوقع أن تصل إليه، كذلك حنن حباجة إىل وجود تقديرات ولو تقريبية
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تصحح يف ضوء الواقع قبل اإلقدام على خطوات تغيري جذري من هذا النوع، فهذه هي بعض الفوائد هلذه 
  .التقديرات

  :بالنسبة للتوزيع
  :لنفترض أن اتمع يتألف من ثالث فئات

  .أناس حيصلون على أجور -١
 .وأناس حيصلون على أرباح -٢
  .آخرون على إجيارات -٣

ائد بالنسبة للمجتمعات غري املسلمة، فهذه املوارد تسمى دخوال وضمن هذه الفئة أناس حيصلون على فو
  .لعناصر اإلنتاج أو إيرادا لعناصر اإلنتاج املالكة هلا، ويتولد عنها توزيع معني للدخل

 يرتبط بالسنوات السابقة لتوزيع الدخول ألن الثروة هي ذلك اجلزء من الدخول -وبالنسبة لتوزيع الثروة 
اكم مع الزمن وكذلك يتأثر توزيع الدخل بتوزيع الثروة وكيف كان توزيع الثروة هذه الذي مت توفريه وتر

السنة يف بلد ما يؤثر تأثريا هائال بتوزيعها والتصرف ا يف جمتمع إسالمي ويولد توزيعا للدخل وطرق انتقال 
هذا هو التوزيع الذي . قبلالثروة والتصرف ا يف جمتمع مسلم سيتولد أيضا عن ذلك توزيع للثروة يف العام امل

  .ينشأ عن عوامل السوق
  :والسؤال الذي ال بد منه هو

هل قبِل اإلسالم بقوى السوق وما تؤدي إليه من توزيع يف الدخل والثروة أم رفض االعتراف بقوى 
  .السوق يف هذا اال؟

بل ينظر إىل تفاصيل احلقيقة اجلواب ملن يتدبر املسألة بالتفصيل وال ينظر إىل أي عموميات فلسفية 
  .جند اجلواب بسيطا وواضحا. األحكام بتعمق

يف جمال التبادل، أقر اإلسالم نشاط السوق اليت تعمل وفق أحكام الشريعة واحترم نتيجة تفاعلها واشترط، 
  .على العموم أن ختلو السوق من املخالفات الشرعية
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نتاج اليت تدخل هذه السوق يتولد عنها دخول ويف حدود خلو السوق من املخالفات الشرعية فإن عناصر اإل
وهذه تؤثر على توزيع الدخل خالل السنة بني عناصر اإلنتاج املختلفة، وبالتدريج يؤثر ذلك على توزيع الثروة 

  .على املدى البعيد
 لو: مثال ذلك. نعم احترام اإلسالم األمثان الناجتة يف السوق ما دامت السوق ملتزمة باألحكام الشرعية

أتلف شخص مالك، كيف حيتكم إىل مفيت البلد ويقول ما مثن هذا القلم الذي أتلف بل يستدعى خرباء يف 
فمىت حدد اخلرباء مثن ) ما هو مثن املثل؟(هذه البضاعة اليت أتلفت كم تساوي بني الناس : السوق ويسأهلم

ي القاضي على املتلف بأن يدفع هذه السلعة أا تساوي كذا، وتؤخذ القيمة الوسطية ملا يقوله اخلرباء فيقض
  .القيمة

معيارا ألن تفصل ا اخلصومات بني الناس وبالتايل تعترب عادلة مبعىن ) مثن املثل(فاإلسالم اعترب هذه القيمة 
إذا جرى حاجة للتعويضات غري اإلضافية مثل حالة إتالف مايل أو تعطيله بأن حصل بسبب أو آخر فيقضي 

الذي تعتربه الشريعة مثن املثل ولو كان اإلسالم ال يأبه بالتراضي بني الناس يف السوق وما إذن هو . بثمن املثل
ينتج عنه من أسعار ألحال القضية ألرقى الناس يف اتمع وهم الفقهاء ليحددوا الثمن العادل يف ظنهم 

صومات بني الناس وإذا مل بينما املعروف والواضح يف الفقه اإلسالمي أنه عند فصل اخل. وتقديرهم لرأس ماهلا
يكن هناك تراض عقدي معترب، مثل حالة العقد الفاسد، مث نفذوا هذا العقد فقد نادى بعضهم بفسخ هذا العقد 

  .فالقاضي يفسخه وحيل حمله القيمة اليت كانوا قد اتفقوا عليها قيمة املثل أو ما يسمونه مثن املثل
 سوق تطبيق األحكام الشرعية وااللتزام ا، هذا االحترام لكن احترام اإلسالم لقيم السوق املتولدة يف

لعمليات السوق وما تؤدي إليه من أمثان بعضها إجيارات وبعضها أجور وبعضها أرباح ال يعين أبدا االكتفاء 
  .ا

هذه العناصر اإلنتاجية حتصل على دخوهلا من النشاط يف السوق هذا االحترام من الشريعة باملعاوضات 
  .ئية وما يتولد عنها من منظومة األسعار جتنب املخالفات الشرعيةالرضا
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. هل يعين هذا أن اإلسالم قَبِل توزيع الدخول الذي ينجم عن هذه السوق ومل يناد بتعديله وتبديله
والسوق، بالنسبة هلم، هو احلاكم ليس فقط يف منظومة ) وهذا موقفهم(الرأمساليون عموما مييلون إىل هذا 

والرأمساليون ينادون بأال نتدخل عموما يف توزيع الدخل .  بل هو أيضا احلكم العدل يف توزيع الدخلاألسعار
الناجم يف نشاط السوق إال حبدود دنيا وحتت ضغوط سياسية طارئة أحيانا ضمن نقابة قوية تستطيع أن تعطل 

ؤمنون بشيء غري منظمة األسعار وهذه قرارات سياسة وليست مذهبية متخذة ألم ال ي. أشياء مهمة يف البلد
أما الليرباليون فريون أن تدخل الدولة ينبغي . املتولدة يف السوق كمعيار لتوزيع الدخل مث بالتايل لتوزيع الثروات

  .أن يكون قليال وحمدودا مبفهوم دولة الرفاة
 وسائل تعديل توزيع  أتى بكثري من- من يقرأ منكم حبثا يف نظم التوزيع يف اإلسالم-واإلسالم كما ترون 

 يف الوقت الذي يعترف وحيترم -الدخل والثروة النامجة عن نشاط السوق، إذن هنا نالحظ املوقف اإلسالمي
أسعار السوق ال يقبل بالضرورة التوزيع الناجم عنها بل يسعى إىل تعديله باستمرار لصاحل من هم أفقر 

مبعىن ذلك نستطيع أن نقول بثقة بأن . يع اإلسالميوأضعف مما ترون من أمثلة واضحة يف نظم إعادة التوز
أما بالنسبة إىل توزيع الثروة فيأيت أيضا . اإلسالم يسعى إىل تعديل توزيع الدخل الناجم عن نشاط السوق

  .بتعديالت جوهرية
نستطيع اآلن أن نتحدث عن خطة اإلسالم يف إعادة توزيع الدخل والثروة، فالزكاة تأكيد إلعادة تنظيم 

  .دخل والثروة وهناك نظام اإلرث وله آثار واسعةال
هناك نظم أخرى، بعضها تطوعي وبعضها إلزامي أتى ا اإلسالم وباإللزامية نعين احلقوق مثل احلصول 

وهكذا ترون أن . على املوارد الطبيعية اليت قضى اإلسالم أن يشترك الناس فيها ومنع أن تتملك ملكا فرديا
وأتى بنظم إلزامية كبعض املوارد الطبيعية قضى بتوزيعها بطريقة ) حنو األوقاف(ارية اإلسالم أتى بنظم اختي

وهكذا ترون أن نظم . معينة واشتراك الناس فيها وأتى أيضا بنظام اإلرث وهو إلزامي وكذلك الزكاة إلزامية
يء عارض، ومنها إعادة التوزيع تأيت لإلنسان مبناسبة خمتلفة، منها شيء يطلب منك إذا أتاك ضيف هذا ش

  شيء يطلب منك يف مناسبات خمتلفة



 ٤٦٢

  .تعدد الظروف واملالبسات اليت حتصل فيها هذه التوزيعات. كزكاة الفطر هلا وقت وزكاة املال يف مناسبات
هذا يدلين على منظور اقتصادي على أنه لو أن هناك طريقا واحدة إلعادة توزيع الدخل والثروة تؤدي إىل 

آثار سلبية لكان اهللا سبحانه وتعاىل قد قضى ا ومل يأتنا ذه اموعة الكبرية من نظم املقصود وليس هلا 
التوزيع وكثرة هذه اموعة إلعادة التوزيع تدل على أن أي وسيلة ميكن أن يكون هلا آثار سلبية إذا توسعنا 

لتطوعية وبعض املسلمني لديهم وهناك ولع بالنظم ا) النظم(فيها واستبعدنا سواها وهي إحدى احلكم من تعدد 
  .ولع فقط باألشياء اإللزامية والدولة

فالبشر، ليس املسلمني فقط، كل البشر يقومون بكثري من التصرفات التطوعية اليت ال يلزمهم ا القانون 
 الدين الذي يؤمنون به ترى بعض أعمال اخلري يقوم ا أناس مفسدون ألن اهللا فطر اإلنسان على بعض الفطر
اخلرية وقبل أن يتلقى الدين من اهللا يثري فيه ما خلق اهللا وأودعه من فطرة حسنة وهي الفطرة اليت فطر اهللا الناس 
عليها وهي الفطرة السليمة للبشرية ينحرف اإلنسان فيشوه سلوكه، والدين يأيت ويعيد الناس للشيء الذي 

  .فطرهم اهللا عليه
ا مسي كافرا ألنه خيفي بعض األشياء اليت أظهرها اهللا ويريد أن معىن ذلك اإلنسان حىت الكافر، هو ملاذ

تظهر منه، أشياء تتعلق باإلميان ومنها أشياء تتعلق بالشكر هللا فنرى أن الناس عموما مستعدون أن يقوموا 
 ومن أكرب األمثلة الشاخصة لذلك والشاهدة له. بأعمال التطوع ومعونة اآلخرين والتوزيع تطوعا وليس إلزاما

إنك إن كنت غنيا لن يفرض . األوقاف يف التاريخ اإلسالمي إنكم تعلمون أن األوقاف ليست فرضا وال واجبا
 حىت يف أشد -ولكن ما نرى عرب التاريخ اإلسالمي نرى أن كثريا من املسلمني . اهللا عليك أن تقيم وقفا

بة وألشياء وأشياء وكثري من واجبات تقوم  وقفوا أوقافا هائلة ملصاحل اتمع للتعليم وللطبا-عصور االحنطاط 
. ا بعض الدول، كانت تنهض ا األوقاف هذا تطوع مل يلزمهم أحد به، فهم حيبون أن يقدموا اخلري تطوعا

فعلينا أال نقلل من أمهية السبل التطوعية إلعادة التوزيع ولنتذكر أن إعادة التوزيع بالوسائل التطوعية هلا مزايا 
  اإللزامي وليس هلاعلى التوزيع 



 ٤٦٣

إما . آثار سلبية وعلى احلوافز بالنسبة للمعطي فاإلنسان إذا بذل شيئا تطوعا ال يؤثر هذا على حافز اإلنتاج لديه
أن يكون إلزاميا قد يتأثر أحيانا حافز اإلنتاج عنده وقد ال يتأثر حسب وضعه ومستواه اإلمياين، فأحد وجوه 

  .ره السلبية على حوافز اإلنتاج تكون معدومة إىل حد ماأمهية التوزيع التطوعي هو أن آثا
  .النتائج املتعلقة بنظم التوزيع قد ذكرا يف البحث املكتوب ذا العنوان وحىت ال يكون إضاعة للوقت

  ماذا نقصد بالضمان االجتماعي؟. وننتقل اآلن إىل قضية الضمان
  . اتمعتأمني حاجات الفقراء وضعفاء: نقصد بالضمان االجتماعي

ال نسرد عليكم من األدلة الشرعية اليت وردت يف الكتاب العزيز ويف السنة املطهرة، واليت تبني أن من 
. ومن مسات اتمع الكافر أال يكترث م. مسات اتمع املؤمن أن يعيش الضعفاء والفقراء حياة مادية كرمية

ماذا يشمل :  وانتقل إىل جانب حتليلي يف املوضوع وهو- وتعرفون منها الكثري-وهذه أدلة كثرية لن أتعرض هلا
  .حق الضمان االجتماعي

 حق الضمان االجتماعي ال بد أن يشمل من الناحية الشرعية تلك األمور اليت - واهللا أعلم-وباختصار
هذه . أرادت الشريعة أن حتفظها لألفراد، أيضا نعود هنا إىل الغزايل والشاطيب يف ذكرمها للضروريات اخلمس

الضروريات اخلمس التعبري عنها مبا هو ضروري حلفظ األصول اخلمسة وصيانتها وهي للدين والنفس والنسل 
هذه يف كل عصر وال بد أن يعرب عنها بطريقة عملية واآلن من وسائل حفظ النفس أن تقوم . والعقل واملال

ملاضية، واآلن أصبح معروفا وينبغي أن الدولة ببعض النشاطات وهكذا مل يكن متيسرا ومعروفا يف األزمنة ا
نقوم به فاألمور تتطور واملقاصد واضحة وينبغي أن جيتهد كل جمتمع يف التعبري عنها بكل وضوح ويتطلب 
ذلك العصر احلاضر ورمبا يف كل عصر قدرا من املعرفة وقدرا من التربية حدا أدىن من املعرفة يف شؤون الدنيا 

  .لسلوك ويقتضي قدرا من التربية والتعليمواحلياة ويف شؤون الدين وا



 ٤٦٤

  ما هي املبادئ العامة اليت أتت ا الشريعة يف قضية الضمان االجتماعي؟
  :نالحظ تأثر ذلك ببعض القواعد التالية

 كثريا ما ننساها عندما - سبحان اهللا العظيم- هذه الفكرة- التدرج يف الضمان حسب املوارد املتاحة-١
مثال شاف . ان يف اإلسالم، وننسى أن اإلسالم أمر بالتدرج يف تطبيق هذه األمورنتحدث عن نظم الضم

 كان يؤتى إليه بامليت عليه دين أن النيب ) األموال(اإلمام اجلليل أبو عبيد ذكر يف كتابه : واضح يشهد ذا
 مدين ومل يترك للدين فيسأل هل ترك للدين من وفاء فإن قيل نعم ترك للدين وفاء، صلى عليه، وإن قيل له إنه

وكان يأىب أن يصلي على من مات وعليه دين مل يقضه ومل يترك ماال يكفي . صلوا على صاحبكم: وفاء قال
  .لقضائه

أرأيت يا رسول اهللا إن قتلت يف سبيل اهللا أدخل : ومن املشهور والصحيح عندما جاءه رجل وقال له
فسيدنا جربيل نزل عليه وأخربه . إال الدين: وه فقال لهرد: فخرج الرجل فقال الرسول . بلى: اجلنة؟ قال

وما رواه أبو عبيد يف احلديث نفسه واحلديث يف . فالشهيد حيبس عن دخول اجلنة بدين مل يقضه) إال الدين(
أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم فمن مات وعليه  :(النيب (فلما فتح اهللا الفتوح قال . صحيح البخاري أيضا

هنا ملا توسعت موارد الدولة قال أنا سأكون كفيال بدين من .   قضاؤه ومن ترك ماال فلورثتهدين فعلي
وهذا يعين أنه ملا توفرت املوارد توسعت . صلوا على صاحبكم: تويف ومل يترك لدينه وفاء بينما من قبل قال

  .الدولة يف تقدمي الضمانات إىل حد تضمن دين من مات ومل يوف دينه
ذلك التدرج على موضوع حد الكفاف أو حد الكفاية فلذلك ال يوجد ضمان حلد الكفاية  وينطبق -٢

إال عند توفر املوارد لذلك، ويالحظ ذلك من يتتبع منكم أقوال الفقهاء يف الكفاف والكفاية، ما هو احلد الذي 
صدقة؟ فقد وردت يبيح لإلنسان أن يسأل؟ وما هو احلد الذي إذا حازه ال حيق له أن يسأل من معونة أو 

  .حتديدات خمتلفة يف أوقات خمتلفة وكلها تستند إىل أحاديث صحيحة



 ٤٦٥

فالسداد والقوام من العيش هو املستوى الذي إذا بلغه اإلنسان مينع عليه طلب املعونة والصدقة من 
بعة توفر وهي أربعون درمها، ومرة را) أوقية(ومرة أخرى إذا كان لديه مخسون درمها ومرة ثالثة . اآلخرين

فذهب بعض . اإلمام أبو عبيد ينقل هذه األقوال. الغداء والعشاء فمن لديه الغداء والعشاء ال حيق له املسألة
  .الفقهاء فقال ذا وهذا

بني غداء وعشاء : ماذا ترون من احلكمة بأن جتدوا هناك حتديدات بينها تفاوت ال يستهان به. أسألكم
ة وبني من ميلك السداد والقوام من العيش فروق كبرية، وما التوفيق بينها؟ أظن وبني أربعني درمها، وبني الكفاي

حسب األحوال، كان املسلمون يف ضيق وشدة ففي ذلك احلني إذا عملت الدولة على أن . التوفيق ظاهرا
كثر من هذا مث توسع دخل اتمع فأبيح أ. تساعد الناس حىت يبلغوا حد الكفاية فال تستطيع القيام ذه املهمة

وهكذا ال أرى مناصا من االستنتاج من هذه األدلة وسواها أن الشريعة أتت مبذهب . بقليل ملن يطلب املعونة
املعيشية واإلمكانات (التدرج يف إلزام اتمع بالضمان االجتماعي، فكل جمتمع حبسب الظروف السائدة فيه 

هذا قد يكون ضئيال ال يتجاوز الكفاف إذا . ه لكل فرديعلن وحيدد قدرا من املعيشة جيب أن يضمن) املتوافرة
كان اتمع فقريا مث يزيد بالتدريج كلما حتسنت الظروف املعاشية للمجتمع وكلما حتسنت اإليرادات العامة 

  للدولة؟
 - أوال-من املسؤول عن الضمان االجتماعي؟ املسؤول عن الضمان االجتماعي حسب التسلسل -٣

إما أنه .. ميكن أن يبذل جهده بدون حساب لنفسه وألسرته فإن عجز لسبب مشروعفرض عني . الفرد نفسه
ممن ال يستطيع ) مقعدا مثال(حبث عن عمل فلم جيده، أو وجد عمال ال يكفي أو كان عاجزا عن كسب رزقه 

  ..يف هذه األحوال تنتقل املسؤولية من هذا الفرد إىل األسرة اليت هو مرتبط ا. كسب الرزق
ن اإلسالم أتى بشيء امسه النفقات الواجبة بني األقارب والتفصيل واسع حوهلا، بالطبع هذه ليست نعلم أ

  .قاصرة للزوجة واألوالد واألب واجلد واجلدة على أوالدهم وآبائهم



 ٤٦٦

وختتلف املذاهب يف األقارب الذين يشملهم حق النفقات الواجبة واآلراء الفقهية املشهورة كلها تتضمن 
ر من الضمان االجتماعي داخل األسرة كما هو معروف يف املذاهب األربعة، ولعل مذاهب اإلمام لونا أو آخ

إذن . أن كل من يرثين إن مت غنيا اليوم يلزمه نفقيت إن كنت فقريا اليوم: أمحد أوضحها يف وضع قاعدة عامة
ن إن كنت يف حالة أعجز واآل. اليوم من يرثين فالن وفالن من أقاريب، كم حصة كل منهم؟ كذا وكذا وكذا

فيها عن الوفاء مبتطلبايت املعيشية اليوم توزع نفقيت الواجبة على هؤالء األقارب إذا كانوا يرثونين بنسبة 
عنده دليل يف آية املطلقات . بالطبع هذا القول مل يأت به اإلمام أمحد هكذا من عند نفسه. حصصهم الوراثية

                        *مث يقول اهللا سبحانه وتعاىل  :
            **   املولود له هو األب وإذا كان ميتا فعلى جد هذا الولد بدال من أبيه ألنه هو

  .لفقهاء أن اإلرث هو العلة هناعندئذ، وعلى الوارث مثل ذلك، استنتج ا
تايل ذهب واجب الضمان إىل الرجل الذي يرث، فإذا مل يكن قادرا ألنه مل يكسب، إذا كانت األسرة الوب

وإذا . هنا كلها فقرية وال تستطيع أن تعف ذا احلاجة فيها فخط الدفاع الثاين بعد األسرة هو صندوق الزكاة
يت الضمانة العامة من الدولة هذه الضمانة العامة من الدولة ليست كان صندوق الزكاة ال تكفي موارده تأ

اجتهادا أتينا به اليوم بل كان معروفا من زمن الصحابة ومعروفا ليس فقط بشأن املسلمني بل يف شأن غري 
  .املسلمني يف اتمع املسلم

ندما فتح احلرية كتب عهدا إن الضمان شامل جلميع من يعيش يف الدولة املسلمة، سيدنا خالد بن الوليد ع
ألهلها وقد بقوا على دينهم وهم أهل ذمة واإلمام أبو يوسف يف كتاب اخلراج نقل نص كتاب العهد الذي 

هلؤالء أهل (وجعلت هلم : - رضي اهللا عنه-يف هذا الكتاب يقول خالد بن الوليد. كتبه خالد ألهل احلرية
   يتصدقون عليه وضعت جزيته أي ال يطالبأميا شيخ ضعف عن العمل وصار أهل دينه) احلرية

                                     
 .٢٣٣: سورة البقرة اآلية *
 .نفس اآلية والسورة **



 ٤٦٧

وعلى بيت مال املسلمني نفقته وعياله ما أقام بدار اهلجرة واإلسالم إذا عجز هذا يعان من بيت مال . باجلزية
طبيعي سيدنا خالد عمل هذا القرار وهو يف الطريق أثناء الفتوح ومل يأخذ املوافقة املسبقة ألنه . املسلمني

لة مفوضه وهو معروف عندهم أن مثل هذا الضمان جيوز وميتد إىل كل مواطين الدولة عارف أن رئيس الدو
  .حىت من غري املسلمني مع احملافظة على دينهم

 هناك بشأن الضمان االجتماعي بعض السنن اليت اكتشفها الناس من خالل التجارب واألساليب -٤
ينا أن ندرس النظام االجتماعي القائم يف العامل اليوم، املختلفة، هذه مطلوب منا أن نراعيها ونعرفها وال ضري عل

لألمم جتارب بعضها ناجح وبعضها فاشل، ولكننا نتعلم من النجاح ومن الفشل عندما نريد أن نصوغ نظاما 
  .إسالميا للضمان االجتماعي الصياغة التطبيقية للمبادئ املنبثقة عن الشريعة واملقاصد واملعايري اإلسالمية

. ساليب التطبيقية واآلثار املشتبهة اجلانبية هذه ال بد أن نستفيد فيها من اخلربة اإلنسانية املتراكمةولكن األ
هو املبدأ احلسايب القائل بأنك كلما . أهم قيد نفسي هو التوسط يف النظام أي نظام الضمان االجتماعي

أنت ال تستطيع . جته لتأخذ منهأعطيت شخصا أكثر مما ينتج، فإنك تنتقل إىل شخص آخر أنتج أكثر من حا
معىن ذلك كلما توسعت يف . أن تعف أي فقري إذا مل يكن هناك إنسان عنده فائض تأخذه منه كرها أو طوعا

عملية الضمان اإللزامي لزمك أن تأخذ ما يقابله ممن جيدون فائضا ومتنعهم من التصرف بالفائض إذا مل حيتاجوا 
  .إليه

ة وهلا حدود سياسية، الناس حبسب توجهام وعقيدم والتربية اليت نشئوا هذه العملية هلا حدود نفسي
عليها على درجات متفاوتة من املقاومة وعندما يكثر األخذ من كل منهم يعين مزيدا ومزيدا من األموال 

تعاىل اهللا سبحانه و. واملوارد لتعطيها لغريهم لتحقيق نظام الضمان االجتماعي ومنهم من يبخلون ويتململون
  بقوله عن األموال ذكرنا ذه احلقيقة يف آخر سورة حممد              

                   

  



 ٤٦٨

      ∗ ا الصحابة  هذه اآلية لو تأملنا ا ليس أنا وال أنت، املخاطب معناها، ومن املخاطب
  :املسؤولون وحنن إن شاء اهللا تبع هلم، ربنا سبحانه وتعاىل يقول هلم يف هذه اآلية ما معناه

لو أن اهللا طلب منكم البذل والبذل والبذل على سبيل االستقصاء والتعمق فإن امتد األخذ والبذل تشتد 
األضغان هي عداوات مغطاة مثل الرباكني . ية هلذا البذل الشديد وخترج أضغانا كانت كامنةاملقاومة النفس

عليها طبقات من القشرة األرضية ملا تعمق وتعمق وتأخذ من هذه القشرة تظهر املقاومة النفسية وهذا هو عني 
لضمان االجتماعي بالطبع ما ملسته كثريا من اتمعات اإلنسانية اليت بالغت بدون وعي يف توسيع قضايا ا

مستواه : أسارع إىل القول إن استعداد اتمع للبذل يف سبيل الضمان االجتماعي يتوقف على أشياء كثرية منها
  . العدل أو الظلم السائد يف اتمع، إخل- تربيته -اإلمياين 
موال ال تذهب إىل  من الصعب أن تقنع الناس بالبذل ملساعدة اآلخرين إذا كانوا يشكون من أن األ-٥

من الصعب أن تقنع الناس باحلد من استهالكهم إذا رأوا أن بعض . مستحقيها بل يضيع منها قسم على الطريق
. الناس مسموح هلم مبستويات عالية وال يطلب منهم التضحية بشيء وآخرين يطلب منهم كثري من التضحية

كثرية تؤثر يف مدى استعداد الناس للبذل دون أن تظهر فمسألة العدل والظلم واملستوى اإلمياين وأشياء أخرى 
  .هذه اآلثار السلبية

 السنة السلوكية األخرى اليت ينبغي مراعاا يف تسيري نظم الضمان االجتماعي هي اآلثار السلبية -٦
  .احملتملة على حوافز اإلنتاج للمعطي وعلى حوافز اإلنتاج للمعونة

ذل الكثري من دخله اإلضايف فإنه حيجم عن بعض النشاطات االقتصادية، بالنسبة للمعطي إذا ألزمته أن يب
 الضمان االجتماعي، رمبا أحجم ةصلحمللو إنك عملت عمال إضافيا آخذ منك كل ما حتصله : أي لو قلت له

  عن هذا العمل اإلضايف كلية أو 

                                     
  .٣٧ – ٣٦: سورة حممد اآليتان ∗
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م به الفرد إذا توسعت يف قضية يتردد يف القيام به فهذا أثر سيء وحمتمل على النشاط االقتصادي الذي يقو
  .الضمان االجتماعي

هناك أثر سليب حمتمل على املتلقي وهو مشكلة مهمة إذا عرف اإلنسان أن هناك من يعطيه دون عمل إذا 
  .ساءت أحواله فسوف يتعود االعتماد على الضمان وال يفتش عن عمل ويفضل الراحة على العمل

ولكين ذكرت بعضها يف حبث نظم . ال يوجد وقت للتفصيل فيهاهذه الظواهر اليت حتد الشريعة منها 
فكرة . التوزيع ومن الوسائل املهمة جدا يف ختفيف األثر السليب على املعطي أن يرى أثر مساعدته يف اتمع

كبرية أن تكون الزكاة تصرف أوال حيث جتىب من هذا املعطي فريى أثر زكاته يف ختفيف البؤس والفقر من 
ا يكون تعويضا نفسيا له عما بذل، ويشعر أنه عندما يعطي أقاربه وأصحابه، وقد دعاه اإلسالم إىل حوله فهذ

ذلك ورأى هؤالء الناس الذين حيس حنوهم بعاطفة قوية أم يستفيدون مما بذل فهذا خيفف األثر السليب على 
 أو من خالل تضامن أهل قرية أو املتلقي إذا كان يعطي من خالل نظام أسرة،على أما األثر السليب . املعطي

فإذا كانت احلكومة املركزية ترسل يل شيكا من ... مدينة صغرية يوجد ا هؤالء الذين يبذلون ويعرفون حاله
العاصمة وأنا يف قرية نائية ال تستطيع أن تقيم فوق رأسي موظفا حيقق هل أنا مستحق للمساعدة والضمان أم 

صحايب وأقاريب فهم يعرفون إذا كنت متسكعا أو متعطال عن العمل يعرفون من ال؟ أما لو علم ذه املسألة أ
فاملركزية يف جباية الزكاة وإنفاقها . شئوين ما حيول بيين وبني املبالغة يف طلب املعونة إال أن أكون حمتاجا فعال

  .تعطينا درسا بليغا لقضية نظم الضمان االجتماعي على وجه العموم
أستميحكم عذرا ألن املوضوع واسع ومل أمتكن من تغطية كل ما أريد، والسالم أقف عند هذا احلد و
  .عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  . شكرا للدكتور أنس الزرقا:رئيس اجللسة
  . الضمان االجتماعي- التوزيع-الزكاة:  تناول احملاضر ثالثة موضوعات:تعقيب
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توزيع تكلم عن الزكاة، وملا تكلم عن الضمان ولكن احملاضر تكلم عن الزكاة منفردة وملا تكلم عن ال
  .االجتماعي تكلم عن الزكاة أيضا

فنظام الضمان اإلسالمي نظام ميشي بثالث حمركات تتضافر فيما بينها لتحقيق أهداف اتمع اإلسالمي 
  .أي جمتمع املتقني

  :التعقيب
أن ما حتدث به الدكتور أنس واضح : بسم اهللا الرمحن الرحيم: تعقيب الدكتور عبد السالم العبادي

  .موضوعات كربى وأساسية ومهمة يف االقتصاد اإلسالمي
أشارك بعض اإلخوة يف التعليق على العنوان وأعتقد أن األخ أنس طرح : والتعليق األول على العنوان

موضوع الضمان االجتماعي ككل ألنه هو األساس خصوصا عندما حدد موضوعه مث حتدث بعد ذلك عن 
دور الزكاة يف بنية الضمان االجتماعي، ألن هلا دورا كبريا أساسيا، ومن مث أثر الضمان بسلوكياته موضوع 

التفصيلية على التوزيع كما أشار الدكتور إىل أثره على اإلنتاج، وإال كيف خنرج بني ثالثة موضوعات إذا أريد 
  .لذا أنا أوافق على عنوان الضمان االجتماعي. بالتوزيع معناه العدل

أنا مع اإلخوة الذين انتقدوا تعريف الدكتور للضمان االجتماعي ولكين لست معهم فيما : األمر الثاين
فاألخري يركز على . وهناك فرق بني الضمان االجتماعي والتأمني االجتماعي. التأمني االجتماعي: اقترحوا

املعاصر بالتأمني االجتماعي من أيام وقد بدأت فكرة الضمان االجتماعي يف اتمع . العمال مقابل اشتراكات
م ملا ركز على موضوع العناية بالعمال يف جماالت إصابات العمل والشيخوخة، ١٨٨١بسمارك يف أملانيا عام 

 -احملور األول: ومن مث البطالة والذي استقرت عليه الدراسات املعاصرة أن هذا االصطالح يدور على حمورين
نني، جلميع أفراد اتمع وأن يكون ذلك من مسؤولية الدولة وال تقوم باألمر على تأمني احلياة الكرمية للمواط

رعاياها إمنا تشرف على هذا األمر عن طريق املشاريع واألنظمة والقواعد العديدة اليت توصل إىل تأمني احلياة 
لفقر واجلهل  سيشمل املرض وا- ليس إصابات العمل فقط -الكرمية للمواطنني، ولذا سيشمل هذا األمر

  وسيشمل كل األخطار اليت 



 ٤٧١

دد الشخصية اإلنسانية وأريد ذا التفصيل دراسة الضمان االجتماعي بني الشريعة اإلسالمية والقوانني 
الوضعية، حيث وصلت إىل تقرير سبق اإلسالم يف هذا اال الذي قدم أكمل وأسلم نظام ضمان اجتماعي 

 --ا كلها وحيمل الدولة املسؤولية الكاملة هلذا، وأصدق مثال حديث الرسوليهتم باحلياة اإلنسانية بأبعاده
أنا أوىل باملؤمنني من أنفسهم، من ترك ماال فلورثته ومن ترك دينا أو أنس وهو / الذي أشار إليه الدكتور 

  . ضياعا، فإيل وعلي
. تور أنس إىل موضوع العملأشار الدك. هناك نقطة مهمة يف جمال احلديث عن متويل الضمان االجتماعي

األصل أن . إىل حتميل الفرد املسؤولية مباشرة مث لقضية النفقات الواجبة مث لقضية الزكاة مث أحاهلا على الدولة
الذي يشرف على كل هذا ويضمن تنفيذه هو الدولة من مسؤولية الفرد، إىل األسرة إىل الزكاة، إىل املسؤولية 

  .املباشرة للدولة
ولكن الدولة هنا عليها مسؤولية فرض ضرائب .  الزكاة وينظمها مبوازنة مستقلة هو الدولةفالذي جيمع

حق الفقراء بالكفاية متعلق : جديدة على أموال الناس لتحقيق احلياة الكرمية لكل مواطن وأشري إليه بعنوان
ة واسعة عليه من القرآن وقد يتحفظ بعض اإلخوة على هذا التعديل لكين متمسك به ويل أدل. بأموال األغنياء

  .والسنة
 إىل - إذا كانت الكفاية ال تتحقق إال به -ولو أدى ذلك . وحق الفقراء بالكفاية متعلق بأموال األغنياء

استيعاب مجيع أمواهلم واشتراكهم يف هذا اال الذي يشرف على حتقيقه هو الدولة ضمن فعاليات متعددة، 
  .املتحدث التايل وهو األستاذ زكي.ماعي ذا الشمولأرجو أن يعاجل موضوع الضمان االجت

من الضروري أال نفصل ما بني التوزيع واإلنتاج وهدف اإلنتاج أيضا العدالة االجتماعية، : إعادة التوزيع
اإلنتاج وبعد ذلك التوزيع، هدف اتمع هو العدالة االجتماعية، ال نعترب أن التوزيع يكون عادال إذا كان 

 خيدم اإلنتاج وإذا كانت عدالة التوزيع ال تعمل دف داخل اإلنتاج وهدف اإلنتاج ال ميكن إال أن التوزيع ال
  وكذلك فيما خيص احلاجة الضرورية وإذا كانت . يكون مرتبطا بتوزيع عادل مستمر
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 الضرورية احلاجة الضرورية قامت يف عدالة التوزيع وليس يف قضية اإلنتاج ال ميكن حتقيق وإشباع هذه احلاجة
  .ألا ال ختدم اإلنتاج، فوحدة اإلنتاج والتوزيع والضمان االجتماعي تكون مرتبطة باإلنتاج

من خالل إعادة التوزيع فالدولة هي اليت تتكلف بالبعد االجتماعي للتوزيع وهي اليت ) عدالة التوزيع(
االقتصاد اإلسالمي اقتصاد : ألساسية ونرجع إىل النقطة ا-حترص على نوع من العدالة االجتماعية يف التوزيع 

أخالقي، عدالة التوزيع جيب أن يتكلف ا الفرد واتمع كهدف نشاطي وال ميكن الفصل بني التوزيع 
  .واإلنتاج

 ولكن يف املفهوم اجلماعي ال بد من ربط التوزيع -ويف املبدأ األمريكي نبدأ بالتوزيع منفصال عن اإلنتاج
  .باإلنتاج

 هناك بعض األسئلة منها ما يدور حول موضوع واحد مثل دور الزكاة يف تغطية النفقات :رئيس اللجنة
  .العامة مثال

جاء يف احملاضرة أن احلصيلة املالية اليت مصدرها الزكاة تصلح يف متويل بعض : سؤال الطالب جراد يقول
كيف ذلك؟ . فقات العامةوسؤاالن آخران بنفس املوضوع عن الزكاة مورد هام لتغطية الن. املرافق شرعا

  .والطالب أمورياش يسأل عن ختصيص الضرائب لتمويل بعض املشاريع احلكومية
ذكرت البلدان اليت قامت وتقوم بتطبيقات الزكاة وذكرت ذا اخلصوص : وسؤال الطالب مسعود

الد، ومل تذكر السعودية والكويت وليبيا ومصر رغم أن هذه الدول ال تتبىن اإلسالم كمنهج اقتصادي يف الب
إحدى البلدان اليت تتبىن اإلسالم كمنهج اقتصادي وهي اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية، فهل معىن هذا أن البلد 
ليس له جتربة يف تطبيق الزكاة أم أن هذا البلد بعيد عن اإلسالم فال يعتد له بتجربة؟ وإذا كان هلذا البلد 

الباحث اإلسالمي أن يعطي احلاضرين هذه التجربة حىت تسري يف تطبيقات يف االقتصاد اإلسالمي فاألوىل ب
  .رواق واحد فاحلكمة ضالة املؤمن

 من الطالب كيف تكون معاجلة الظواهر االجتماعية يف احلاالت اخلاصة االستثنائية كاحلرب :سؤال آخر
  .والكوارث؟



 ٤٧٣

أن التكافل االجتماعي ) عيةالسياسة الشر( يذكر أمحد اجلندي يف كتابه :سؤال آخر من توفيق الشبش
املادي هو الزكاة واملعنوي هو األمر : من قواعد النظام اإلسالمي ميكن أن يوضع يف جانبني املادي واملعنوي

باملعروف والنهي عن املنكر وميكن أن جنمله بنظام اإلدارة احمللية وهو احلسبة فهل ميكن أن تبني لنا مناذج عملية 
  تقوم احلسبة ا ؟
 من أساليب توزيع الزكاة فيما خيص العاطلني عن العمل بصورة إجبارية : الطالب كرمي اجلرباينوسؤال

توزيعها على أصحاب املهن بقدر ما ميكنهم من احلصول على ما حيتاجونه مما يصلح هلم من جتهيزات فيما 
  . وهكذا دواليكخيص اآلالت وغري ذلك وبالتايل يصبحون فيما بعد من املنتجني وممن يقدمون الزكاة

 هو أن هؤالء أصحاب املهن فيما خيص العاملني يف جمال اخلدمات والنشاطات والذين :والسؤال املطروح
ميثلون عادة ذوي املداخل املتوسطة أو أقل فكيف راعى اإلسالم مصاحل هؤالء من منظور مبدأ العدالة 

  .والتوزيع
باإلضافة إىل الدخل وجعلها تدخل ضمن منوذج  أدخل الكثري الزكاة بدائرة االستهالك :وسؤال آخر

الستهالك الفرد يف االقتصاد اإلسالمي، واملعلوم أن الزكاة ال يتحصل عليها كل فرد بل هناك من يعطي وهناك 
  .نريد توضيح هذا. من يأخذ وهناك من ال يعطي وال يأخذ

إلقامة مشاريع للفقراء معىن هذا  بعض الفقهاء يفضلون أن تكون أموال الزكاة يف االستثمار :وسؤال آخر
  .أن تكون الزكاة لتمويل مشاريع االستثمار

فإذا أخذنا بالرأي األول معناه ليس هناك زكاة ألم جيعلوا يف دائرة استهالك كل فرد فمن يدفع 
  .الزكاة؟ وإذا أخذنا بالرأي الثاين فكيف ميكن التخفيف عن الفقراء واملساكني يف املدى القصري؟

   هل تعوض دخول الزكاة الضرائب؟:لسؤا
  .نكتفي ذا القدر من األسئلة ونعود للدكتور أنس الزرقا
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أشكر اإلخوة الكرام .  بسم اهللا الرمحن الرحيم والصالة والسالم على رسول اهللا الكرمي:أنس الزرقا. د
س لدي اآلن جواب حاضر هلا لي. املعقبني وأؤكد هلم بأنين سأعطي اهتماما للتفكري لبعض ما أثاروه من قضايا

  .وسأستفيد إن شاء اهللا من هذه التعقيبات
وأشكر تعليق الدكتور العبادي األخري . األخ الكرمي يف تعقيبه على التداخل يف عنوان املوضوع، هو قائم
ر ولكن ففي اإلطار العام الزكاة هلا دو. فهو تعليق صائب بأننا إذا أخذنا العنوان العام هو الضمان االجتماعي

هناك نظما أخرى غري الزكاة أتى ا اإلسالم على سبيل املثال نظام النفقات الواجبة بني األقارب وضمان 
فال شك أن العنوان األكثر . الدولة العم هذه كلها تصب يف قناة واحدة هي الضمان االجتماعي مبعناه العام

  .هللا خريامنطقية هو الذي اقترحه الدكتور العبادي واملعقب جزامها ا
احلقيقة ليس هذا . إن اآلثار السلبية لكل نظام من نظم التوزيع يلغيها نظام آخر: قال املعقب إنين قلت

والذي أريد أن أقوله هو املثبت يف حبثي نظم التوزيع أن االعتماد كثريا على . بالضبط املعىن الذي أريد أن أقوله
كثرة االعتماد على أداة واحدة على سبيل املثال، . ة هلذا النظامنظام واحد إلعادة التوزيع سيؤدي إىل آثار سلبي

لو أتيت بالصدقات التطوعية وأكثرت االعتماد عليها بعض الناس قد ال يتصدقون إذا أتيت بنظم إلزامية 
 - واعتمدت عليها فوت على نفسك كثريا من جماالت إسعاد الفقراء من غري إلزام واليت جتد آثارها النفسية 

ليس أن نظاما واحدا يبني :  على املعطي واآلخذ أفضل من النظم اإللزامية، الذي أريد أن أقوله-قلت كما 
وذلك . اآلثار والسلبية لنظام آخر ولكن املبالغة يف االعتماد على نظام واحد بعينه سيؤدي إىل ظهور آثار سلبية

ددة حبيث ال نعتمد على نظام واحد  أن نشتغل على جبهات متع- كما فعلت الشريعة فعال -ما أراه هو 
  .كثريا بل نستخدم جمموعة من النظم بشكل متكامل

قضية الزكاة يف املنشأة . وبالنسبة لألستاذ حممد له جمموعة تساؤالت مهمة ولكن ال يتسع هلا الوقت
امع الفقهية هذه حبوث فصلتها كتب الزكاة وفتاوى املؤمترات املتعددة اليت جرت حول الزكاة وا. الصناعية

  .وال يسعين الدخول فيها
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  .كيف حتصل الدولة الزكاة عن األموال املكترتة ؟ هذا سؤال وجيه
 رضي -ففي عهد اخلليفة الراشد عثمان . من حيث املبدأ، فإن الفقهاء يعدون النقود من األموال الباطنة

 األموال بني أيدي الناس يؤدي إىل  عهد ذا إىل أصحاا أن خيرجوا زكام ألن استقصاء هذه-اهللا عنه 
  .حماذير غري مرغوبة شرعا ولكن جتربة الباكستان تدلنا على أمر طيب فعلوه

قال هلم كثري من املثبطني ستربأ املصارف من األرصدة قبيل حتصيل . فرضوا الزكاة على األرصدة املصرفية
من اإلخوة الذين يعملون بالنظام وسوف وقد سألت عددا .. الزكاة وسوف يهرب الناس بأمواهلم وسوف

املصريف يف الباكستان فقالوا مل حيصل أي هزة يف هذا األمر فعموم الناس تقبلوا هذا األمر بصدر رحب ومل 
إذن هذا النوع من األموال الذي . يظهر على الودائع يف املصارف أي تغيري يعتد به عند حلول موعد الزكاة

أما األموال املكترتة يف جيوب . موال اإلضافية صار ظاهرا وسهل التحصيلكان يف املاضي باطنا وكان من األ
  .الناس وبيوم فال نرى هلا سبيال إىل استقصائها بل يترك أمرها لألفراد

  إذا كانت مقادير الزكاة حمددة وال تقبل التغيري فكيف نوجه االستثمار؟
إلسالمي ميكن أن يستغين بالزكاة عن الضرائب احلق أنين أخالف أشد املخالفة من يقولون إن االقتصاد ا

فإم خمطئون خطأ فادحا واألخذ ذا يؤدي إىل الدمار االقتصادي يف أي بلد يعمل به، فهناك دول حاولت 
بلحظة محاس أن تفرض نظام الزكاة وتلغي الضرائب اليت كانت قائمة وأدى ذلك إىل مشكالت مستعصية 

وإذا عرفت موارد الزكاة اليت حددها اهللا سبحانه وتعاىل حصرا تدرك فورا . تصل على التراجع عن هذا أصال
انظر إىل قائمة النفقات واستبعد منها كل ما ترى . أن نفقات أي دولة معاصرة حتتاج إىل غري الزكاة من موارد

عا أو أنه غري جائز شرعا أو غري ضروري سيبقى لديك قائمة طويلة مما ترى باحلس والعقل أنه ضروري شر
يعين مما ال يتم بعض الواجبات إال به وترى يف هذه القائمة العديد من املصارف اليت ال جيوز فقها . عقال

هل الدول اإلسالمية كلها عندها من املوارد الطبيعية . من أين تأيت بالفرق. وشرعا أن تغطى من الزكاة
  والبترول مما ينبع من األرض فالدولة اليت هلا دخل
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هذا استثناء حصل يف بعض الدول ولكن القاعدة . ولكن هذا ليس عاما. ين به عن فرض الضرائبضخم تستغ
فكيف حنل ذلك؟ انظروا إىل اإلمام الشاطيب رمحه اهللا وغريه وكثري من الفقهاء . العامة يف الدنيا غري ذلك

 له دراية بواقع احلياة فال بد ال يستطيع اإلنسان أن يتفقه ويفيت الناس حول تطبيق الشريعة إن مل يكن: يقولون
إن كنت . أن تعرف الواقع وتعرف الشريعة وترتل الواحد على اآلخر، حبيث جتعل الشريعة تقود احلياة وديها

إن . أخطاء فادحة وكوارث اقتصادية واجتماعية. ال تعرف الواقع ستأيت بأخطاء فادحة يف تطبيق الشريعة
القول بأننا نستطيع .  نعرف الواقع فال نلقي الكالم على عواهنه دون تدبرفال بد لنا أن. كنت ال تعرف الواقع

  .بالزكاة أن نستغين عن الضرائب هذا خمالف للشرع والعقل معا يف حد فهمي وعلمي
.  استدل ببعض االستدالالت الطيبة بشأن الزكاة واألموال العامة- جزاه اهللا خريا -الدكتور داوودي

ركزية واألخذ باحلسبان تفاوت مستويات املعيشة يف مناطق خمتلفة من البلد الواحد أظنها حسمت قضية الالم
مما يتطلبه تطبيق الزكاة يف العصر احلاضر بشكل يراعى فيه إمكان نقل الزكاة إىل حيث تعم البلوى وهناك 

سهم وال بد أن جمال لالجتهاد فيه واضح وهذا االجتهاد فيه حق وليس أمرا يستطيع الفقهاء أن يفعلوه بأنف
يكون لنا من االقتصاديني واإلداريني، والعاملني بأمناط احلياة املعاصرة، واملدركني ملبادئ الشريعة الذين يتعاملون 

  .مع الفقهاء يف صياغة تطبيقية ونظم تفصيلية
 احلقيقة أنا ال. األستاذ متوسط أمحد اقترح عددا من االجتهادات بقضية توزيع الزكاة على مستحقيها

أخالف ما ذهب إليه عندما تأيت لقضية التوزيع نرى أن اهللا سبحانه حدد مصارف ولكن مل حيدد أساليب 
التوزيع، ما للفقراء واملساكني، كيف تفاضل بينهم، ليسوا مجيعا بدرجة واحدة من احلاجة وكما تفضل األخ 

منهم من هو قادر جزئيا ومنهم كذا وذكر، فمنهم من ال يستطيع العمل أصال فيحتاج إىل استمرار املعونة، و
وكذا هذا عهد اهللا به جلماعة املسلمني أن جتتهد وتفكر يف تطبيق هذه املبادئ العامة على الواقع ويف هذا 

  .التطبيق تأخذ باحلسبان السنن والتجارب اليت وصل إليها البشر
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ن أمثلة عن األمم السابقة ومن ال جيوز أن نغلق عيوننا وآذاننا عن وقائع التاريخ ورغم ما ضرب لنا م
فإذا وجدنا مثال . األمم املعاصرة للمسلمني وهكذا لنعترب من حصيلة التجارب التارخيية جيب أن نستفيد منها

. صورا من التطبيق تؤدي إىل آثار سلبية وغري محيدة وقعت من سوانا نستطيع أن جنتنبها ونصوغ نظاما أفضل
  .ريا ما دمنا نلتزم باملبادئ الشرعية العامةففي التطبيق ميكننا أن جنتنب كث

ذكر جمموعة من املالحظات القيمة وأنا شعرت مبا ذكره يف . األستاذ عبد اللطيف جزاه اهللا خريا
وكأن هناك أمرين مهمني قد فاتين ذكرمها فيما قدمت لكم لضيق الوقت، واحلقيقة ذهلت عنهما . مالحظاته

إن هناك ابتداء جنسني من نظم الضمان االجتماعي ينبغي أن ننتبه : ولومها من املهم جدا كان علي أن أق
 النظم التبادلية يف الضمان االجتماعي واليت هي كما ذكر الدكتور العبادي ما يسمى -إليهما ومنيز بينهما متاما 

ونعطيك التأمني االجتماعي أنت إن كنت تعمل نأخذ اتفاقا منك، رمبا ستؤدي عمال طفيفا نأخذ منك اآلن 
يف حاالت معينة مثل طوارئ العمل وأمراض الشيخوخة هذه النظم هي نظم تبادلية، الالفت للنظر أن الشريعة 
مل تتحدث عن النظم التبادلية بل ركزت كثريا على النوع اآلخر وهو النوع غري التباديل والذي يعطي 

الزكاة إعطاء من جانب واحد رمبا أنين . للمستحق احملتاج سواء شارك من قبل يف متويل الضمان أم مل يشارك
هناك إذن صنف النظم التبادلية واليت ما حتدثت عنها . أعطيت يف وقت ما فصرت فقريا فآخذ من الزكاة

  .الشريعة مباشرة إال إذا أخذنا نظام العواقل ففيه شيء مما يشبه نظام التأمني التباديل، نظام العواقل
لشريعة فهي تلك الصيغ غري التبادلية للضمان االجتماعي ما هو السر؟ السر أما األشياء اليت ركزت عليها ا
ما هو موجود يف طبيعة الناس وتدبرهم مبصاحلهم من العدل ربنا ال يذكره : يف ذلك كما قال اإلمام الشاطيب

ا أن تعطي ليس كثريا بل يتركه للبشرية يتركه للفطرة البشرية، أما تلك األمور اليت قد خيتلف الناس فيها كثري
على أساس تباديل هذا ممكن أن يكون حوله خالف فكري أردنا هذا اجلانب الذي ليس يف فطرة الناس كثريا 

فنظم التوزيع أو الضمان االجتماعي غري التباديل هي اليت ذكرا الشريعة . أن يفعلوه هو الذي ركز عليه
  .ونوهت ا ومن أبرزها الزكاة
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لألسف مسعت من بعض اإلخوة . التبادلية اليت قامت يف كثري من دول العاملهذه ليست بديال للنظم 
األفاضل أحيانا مبناسبات أخرى غري اليوم، بعضهم يقول، إذا طبقنا نظم الزكاة مل تكن هناك حاجة لتطبيق 

نظم  - ويف مجيع احلاالت -أنت عليك أن تشجع . هذا الكالم خطري وإشارة سلبية. نظم التأمني االجتماعي
فاملطالب على الدولة كثرية واإليرادات قليلة يف . التأمني االجتماعية التبادلية للفئات اليت تشكو من أمر مشترك

ستراتيجية معينة إمجيع الدول، واإلسالم يتخطى هذا وقد ذكرت يف حبث نظم التوزيع كيف أن اإلسالم له 
  .لتخفيف الطلب على الضمان االجتماعي

امل كله تطورت وال شك يف العامل اإلسالمي استفاضت أيضا وأنت حتمي نظم التوزيع نظم الضمان يف الع
غري التبادلية اليت تبنتها الشريعة بأن تشجع الناس ليدخلوا بأكرب عدد من النظم التبادلية املمكنة ملاذا؟ ألن 

  .الشريعة تريد من كل منا أن يعتمد على نفسه
ركت يف نظام الضمان الذي تقوم به الدولة وإن شئت أن ال افرض أنت خري مين، قلت يل إن شئت شا

فأنا قلت خليين أصرف راتيب اآلن وملا أحتاج أذهب للزكاة، سيكثر املطالبون بالزكاة من األمة، بينما . تفعل
لو قلت يل أنت اآلن مقتدر ولك دخل وحنن نلزمك أن تشترك بالضمان بقدر معني، أنت ذه احلالة ألزمتين 

 نفسي بأن أدخر اآلن وأضع يف هذا الصندوق مع ما وضع سواي حىت أستغين عندما أحتاج وأستغين أن أعني
اإلسالم يريد من كل إنسان أن يعتمد على نفسه إىل احلد األقصى . عن مطالب املعونة من الصدقات من الناس

ختلفة املشروعة ألا هي تصدر علينا أن نشجع ونكثر من نظم التأمني االجتماعي التباديل بصورها امل. املمكن
كم من الناس يف اتمع ال . وختفف من الطلب اهلائل على النظم غري التبادلية اليت ال بد من وجودها

فأنت عليك طلب هائل على النظم غري التبادلية . يستطيعون أن يشتركوا يف النظام التباديل فهم أفقر مين بكثري
  .التخفيف عنها بتشجيع النظم التبادليةف. ما ميكن أن تغطيها من الطلبات
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 أنا أوافقه عليها واملسألة قد تكون أحيانا - جزاه اهللا خريا -كثري من مالحظات األستاذ عبد اللطيف 
  .مسألة تعبري

قضية الغارمني حقيقة هذا أمر يثري التدبري وهل الغارمون ينبغي أن نقصرهم دوما على األفراد، ماذا عن 
لد غارم بأكمله؟ وهذا حقا أمر حري بالتدبري ليس لدي اجتهاد يف هذه املسألة، ويبدو يل مجاعة غارمة وب

  .بالتأكيد أنه سؤال جيب حبثه واإلجابة عنه
  .هناك تعليق حول إعادة توزيع الثروة يف العامل اإلسالمي ككل سأعلق عليه فيما بعد يف سؤال آخر

افرض أنين : وا يل أن أورد مالحظة على سبيل الطرفةالدكتور عبد الكرمي ركز على هذه القضية، امسح
. مسلم تعبان، تعبان باملعىن األخالقي والسلوكي وأتصرف تصرفات طائشة عشوائية أبدد ا دخلي مينة ويسرة

وال أختذ .. و.. وأنت قرييب وربنا ألزمك بنفقيت فأنا بعد أن أقصر يف التصرفات الطائشة وأتعطل عن العمل و
وعليك أن تطبق ما قاله اهللا تعاىل ألنك أنت ! ب أقعد ملوما حمسورا، وأنا أقول لك أنت قرييبأسباب الكس

طيب يا أخي أنت ما تذكرت من اإلسالم إال واجيب حنوك؟ هذا نعم أنا أقره، ولكن ! قرييب وجيب أن تعينين
  .أليس عليك واجب كذا وكذا وكذا

أنا أذكر مالحظة عامة . ونطبقه وننسى األجزاء األخرىإذن ليس من الصواب أن ننادي جبزء من اإلسالم 
هناك أيها اإلخوان كثري من البلدان يف العامل الثالث : ونترمجها على الواقع كل حسب اطالعه على الواقع

 كلها مسلمة، ولكن متنع وتكبل أنفسها بقيود مل يشرعها اهللا، متنع الناس - مع األسف -والرابع والتاسع اليت 
اط االقتصادي الذي ينفعهم وينفع بلدهم ورب رأس ماهلا البشري واملايل إىل سائر بلدان العامل، من النش

تصدر ما هي بأشد احلاجة إليه عن طريق عدم متكينها الناس بأن يقوموا بأنشطة إنتاجية وعدم أمن الناس على 
 كل من يريد أن يستخدم ماله يف ذلك ثغرات نشاط اإلنتاج نفسها، وأحيانا القيود اهلائلة اليت تضعها يف وجه

تاوات حىت حيصل على رخصة إنشاء إالبلد بالطرق احلالل واملشروعة، تضع عليه قيودا إدارية وشروطا وأحيانا 
  طبعا يف هذا اجلو حنن كلنا غارقون آلذاننا . مشروع استثماري
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هنا قطعا جنزم أن وها املختلفة مبخالفات الشريعة، فالصواب أن ندعو اجلميع إىل تطبيق الشريعة بوجوه
أنا فقري جدا : املسلمني كاجلسد الواحد وأن على الغين أن يسعف الفقري ولكن على الفقري أن ال يهدد ويقول

ولكين سأبقى متشبثا بكل املسائل اليت أرتكبها اآلن ولكن أنت فقط طبق إعادة توزيع الثروة وهات ماليينك 
اقعي وغري شرعي نطالب بالشريعة ككل ومنها التضامن بني املسلمني، هذا مطلب غري و. وضعها يف بلدي

منها أن نصلح أحوالنا يف كل بلد وبالتايل نفتح قنوات االستثمار املشروعة للمواطنني ولغريهم من املسلمني 
  .وهذا عندما يكون دعوة متكاملة تلقى صدى وقبوال أفضل من ختصيص مثل واحد

  .قيقة االنتقاد يف حمله وأنا أوافقه متامااحل: نقد حول تقدير الزكاة
إن التقديرات اليت أعددا ونشرت حصيلتها يف هذا البحث لدي مكدسات من األوراق ولن يتيسر يل أن 

 كما قال ال نفع يف كثري من هذه - حقا –إن شاء اهللا أرجو أن يتيسر يل ذلك ألنه . أكتبها يف حبث وأنشرها
  . املنهجية املفصلةالتقديرات إال إذا صاحبتها

 تكرم بعدد من املالحظات الطيبة، وليس عندي ما أستثنيه مما ذكر -الدكتور عبد السالم العبادي 
  .وأؤيده

حقيقة يا أخي أنت !  هناك التقارب يف أمسائنا أود أن نتفق يف الرأي، ولكن أخالفك-األستاذ األزرقي
إنه ال جيوز لنا أن نفصل بني اإلنتاج : من الذي قالاعتراضاتك يف ظين فكرية أو فلسفية وليست واقعية، 

. اهللا سبحانه وتعاىل أوجب علي أن أويت الزكاة أنتج وأؤدي الزكاة. والتوزيع؟ أقدم لك مثاال شرعيا مضادا
عليك أن توظف عددا من . كان ممكنا أن يقول يل بدل أن تنتج مث تؤدي الزكاة مثال من أرض زراعية

هل فصل اإلنتاج عن . فأنت تعينهم بدل أن تؤيت الزكاة قال أنتج واستخدم من ترىالعاجزين يف بستانك 
لدينا . أنا أرى أن العبارات الفلسفية الشاملة ال تنفع كثريا يف هذا األمر. فكيف أقول هذا غري جائز! التوزيع؟

ستطعت أن تأيت بأدلة من إذا ا. حتليالت اقتصادية حمددة ولدينا مبادئ الشريعة الواضحة وأحكامها التفصيلية
  قلت يف بداية كالمي أنا . أما املفهوم الفردي للقيمة. هذا أو ذلك فأنا معك
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أشعر بأنك إذا درست الفقه بالتفصيل سترى أن اإلسالم احترم القيم التبادلية اليت تظهر يف السوق، يف سوق 
لذلك . يعتربها مقدسة يف نطاق إعادة التوزيعولكن اعتربها يف نطاق التبادل، ومل . ختلو من املخالفات الشرعية

  .أتى وتدخل يف التوزيع مرة ومرتني وعشرين تدخل به ومع ذلك أقر أسعار السوق
يبقى عدد من األسئلة للطالب يستغربون كيف ال جيوز دفع الزكاة لتمويل املرافق العامة يا إخواين الكرام 

 يف احلديث الصحيح مبا معناه ملن يطلب قال الرسول الزكاة مصارفها حمددة ليست على مزاجي ومزاجك و
الزكاة قال له إن كنت من هذه األصناف الثمانية أعطيتك إن اهللا مل يترك يل أن أقسم وال لغريي فاهللا نزل 

فاهللا جعل هلا مصارف حمددة، فنحن ال نستطيع إال حبدود االجتهاد املباح أن . قسمها من فوق سبع مساوات
ال جيوز أن تصرف بغري هذه املصارف الثمانية وما يقع منها : والفقهاء املتمكنون قاطبة قالوا. نتصرف فيها

على سبيل التعميم واالستنتاج والقياس، ليس من ضمنها أن ننشئ منه املرافق العامة اليت ختدم كل الناس غنيهم 
  .وفقريهم

.  وحده فذلك ممكن وفيه جمال االجتهادأما إذا استطعت أن تنشئ شيئا ينفع الفقراء واملستحقني للزكاة
وأجود ما ) يف سهم يف سبيل اهللا(هناك خالفات معينة . وهذا رأي مستقر إىل حد بعيد عند بعض الفقهاء

كتب يف هذا املوضوع وأظنه أكثر اعتداال ما بينه الدكتور الشيخ القرضاوي خالل حكم الزكاة انظر يف سهم 
. تفيضة حوله وما رجحه وأرى أنه صواب إن شاء اهللا أو قريب من الصوابواملناقشات املس) يف سبيل اهللا(

  .إذن ال يوجد طريقة يف أن جنعل الزكاة تغطي نفقات الدولة كلها إال أن خنالف الشريعة
فهذا اعتراض وجيه واحلقيقة ذكرت البلدان اليت لدي . األخ سعود يقول ملاذا مل نتعرض لتجربة إيران

احلمد هللا . يف مصر ليس هناك تطبيق إلزامي للزكاة. بتها، مث مل أقل إن مصر تطبق الزكاةبعض الدراية عن جتر
  .املسلمون يف كل بلدام كثريا ما يؤدون الزكاة طواعية وبطيب نفس
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خريوا أصحاب الودائع االستثمارية ملن شاء أن : حدثين أخ مسؤول يف بنك فيصل اإلسالمي املصري قال
نت ردود الفعل مشجعة بشكل هائل وفوضوا املصرف أن يقتطع الزكاة وينفقها يف خيرج هلم زكام كا

وجهها وجتمع عليهم من هذا املورد وحده غري ما يرد على مالكي املصرف نفسه عدد من ماليني اجلنيهات 
  .كل سنة للزكاة

يف إيران فضال عن ولكن ليس يل دراية تفصيلية يف تطبيق الزكاة . إذن احلمد هللا الناس فيهم خري كثري
فهم يرون أن . ذلك نعم إن املذهب اإلمامي بشأن الزكاة فيه خصوصيات خمتلفة كثريا عن مذاهب أهل السنة

الزكاة تعطى لألمة مث هم ينفقوا وأنا ليس يل أي دراسة كافية يف هذا املوضوع ال أستطيع أن أعلق بشكل 
  .جيد على التجربة هناك

هناك بعض األسئلة التحليلية حول إدخال الزكاة يف دائرة االستهالك : اإلخوانبعض األسئلة اليت أتت من 
  :الذين أدخلوا الزكاة يف دائرة االستهالك مثل عدد من البحوث يف هذا اال كانت من الباب التايل

عند هل الزكاة تؤثر على الزيادة يف االستهالك على مستوى اتمع؟ هل نتوقع أن يتغري سلوك املستهلك 
. عملية أي مستوى للدخل إذا طبقنا الزكاة باملقارنة مع جمتمع حايل ال يطبق الزكاة؟ هل تبقى على حاهلا؟

فكان البحث من جانب أثر الزكاة على االدخار الكلي أو االستهالك، وهناك حبوث طيبة يف هذا اال وميكن 
  .أن يرجع إليها اإلخوان

لفقهاء يفضلون وضع أموال الزكاة يف االستثمار وإقامة مشاريع يقول األخ يف تعليقه إن كثريا من ا
احلقيقة ليس الفقهاء الذين ينادون ذا إن شئت الصواب فالعكس هو الصحيح رمبا يتحدثون عنه . للفقراء
مييزن كما بني . ومل يقل الفقهاء عليك أن تعطي الفقري نفقة استهالكية فقط وال تعطه شيئا إنتاجيا. عفويا
من الفقراء من يقدر على اإلنتاج إذا توفرت له أسبابه فهذا تعطيه ما . تور القرضاوي بني أحوال الفقراءالدك

  .يساعد على اإلنتاج
  لذلك جاء يف زكاة اإلبل أن تعطي النوق وليس اجلمال ملاذا؟
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 أما العاجز الذي ال الناقة استثمار منتج ألا تلد وتدر لبنا، لذلك من يقدر على العمل واملهنة تعطيه منها،
وحقيقتها تعطي . إذن هناك مصارف عديدة للزكاة. لالستهالك منها ىيستطيع أن يؤمن احلد األدىن فيعط

  .الفقراء موارد استثمارية، وهؤالء صنف الفقراء القادرين على استخدامها بالطريقة املنتجة
  واحلمد هللا رب العاملني،،
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  أهدافها وأدواا: السياسة املالية
  حلسن الداودي/ الدكتور

  :مقدمة
 : يقول احلق تعاىل          ∗ إن وجود اإلنسان على البسيطة 

مرتبط بعبادة خلقه وانطالقا من هذه القناعة، فإن اهلدف من كل نشاط سواء على املستوى الفردي أو 
اجلماعي أو باألحرى احلكومي، جيب أن يستهدف بصفة أو بأخرى توفري احلد األقصى من الشروط املالئمة 

  .لقلعبادة اخلا
والعبادة هاته، ذات أبعاد كثرية إال أا قد تنحصر يف عبارة إعالء كلمة اهللا إا رسالة مساوية تقتضي 

    : احلكم بشرع اهللا وهذا احلكم بدوره يستلزم عمارة األرض طبقا لقوله تعاىل   

                  ِ ∗* واألمة اليت عليها واجب األمر 
باملعروف والنهي عن املنكر، عليها كذلك أن تكون قدوة بالنسبة لباقي األمم على كل املستويات سواء تعلق 

لة أمهية بالغة يف حتقيق األمر بالعدالة االجتماعية، أو االستقرار أو الرخاء أو العيش الطيب، أو القوة ولدور الدو
  .هذه األهداف ومير هذا الدور عرب قنوات شىت تأيت يف طليعتها قناة السياسة املالية

األمر إذن يتعلق اجلانب . تعين السياسة املالية الكيفية اليت يتم ا تكييف النظام املايل مع متغريات الواقع
ري قابل للتغيري، فإن السياسة املالية اليت ختدم أهدافا معينة ر وغد وإذا كان النظام املايل اإلسالمي قا-امليداين

  .ترتبط بالواقع ولكن يف إطار املبادئ
 إذ من خالل هذا الواقع -من هنا تتولد صعوبة تناول السياسة املالية أو تطبيق النظام املايل يف غياب الواقع 

  واملشاكل اليت يستوجب حلها حتدد األهداف 

                                     
  .٥٦: سورة الذاريات اآلية ∗

  .١١٠: سورة آل عمران اآلية ∗*
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وات جديدة وخاصة، أما وأن الواقع منعدم الوجود فإنه يصعب الدخول يف التفاصيل وسنتبع اخلاصة وتبتكر أد
هذا النهج إن شاء اهللا لتحليل السياسة املالية من خالل نقاط ستة األوىل ختتص بالنظام املايل حيث ال ميكن 

ري من األطروحات اليت الكالم عن السياسة املالية دون حتديد إطارها الشرعي خاصة وأننا ال نتفق مع كث
 وعندئذ سنتمكن من -أما النقطة الثانية، فستنصب على حتديد مفهوم السياسة املالية . تناولت هذا املوضوع

  .الكالم عن األهداف مث األدوات واإليراد مع اإلنفاق مع حماولة حتديد موقع الزكاة من السياسة املالية
  :حول مصطلح النظام املايل: أوالً

لنا الدكتور رفعت العوضي إن مقابل هذا النظام يف الفكر االقتصادي الوضعي هو العلم املعروف يقول زمي
وهو العلم الذي يبحث يف إيرادات الدولة ونفقاا وميتد إىل دراسة ما يعرف باسم امليزانية . باسم املالية العامة

اإلسالمية ولكن من زاوية خاصة وهي  ولقد ناقش األستاذ العوضي مدى انسجام املصطلح والنظرة )١(العامة
  .»عامة«عبارة 

ويظهر من خالل املناقشة أن حمور البحث كان يدور عن كيفية احلد من طغيان الدولة أو السلطة املركزية 
أن السلطات املالية يف الدول احلديثة «وقد يفهم أن للواقع أثرا كبريا يف توجيه البحث حيث الحظ األستاذ 

ا امليزانية العامة للدولة وهي معتمدة من النواب املنتخبني يف االس النيابية ولكنه يرى أنه تتصرف على أساسه
حىت مع وجود كل ذلك، فإنه مل يغري من االنتقادات اليت وجهت، وهي اإلسراف يف فرض الضرائب 

  .)٢(»واإلسراف يف اإلنفاق
 أن الواقع غري إسالمي - النظام اإلسالمي منهجيا، يصعب االنطالق مما نشاهده عندما حناول حتليل وفهم

  وال ميكن إسقاط سلبيات هذه األنظمة الوضعية، 

                                     
  .١٢٣ ص١٩٩٠للدكتور رفعت العوضي، كتاب األمة ... يف االقتصاد اإلسالمي) ١(
  .١٣٠نفس املرجع ص ) ٢(
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بكيفية أو بأخرى، على حتديد املفاهيم اإلسالمية للنظام املايل وخنشى أن يكون هذا النمط من اخللفيات هو 
  :الذي أثر كذلك يف الباحث عندما كتب ما يلي

 ال ختصص أيا منها إلنفاق معني، وإمنا جتمعها -عدم ختصيص اإليرادات املالية العامة حمكومة بقاعدة «
أوال عامة، وبعد ذلك تبدأ الدولة بواسطة أجهزا الكثرية يف توزيع هذه اإليرادات على أنواع النفقات اليت 

 واهلدف )١(»للدولة يف ختصيص اإليرادات) املطلقة(تتضمن إعطاء احلرية ) كلمة عامة( ولذلك فإن -تقوم ا 
 -من هذا الكالم، حسب فهمنا، هو االنسالخ من مصطلح التخصيص كحل أمثل لوضع حد لطغيان الدولة 

جيعلنا ) عامة(هذا املعىن املتضمن يف مصطلح «ويظهر هذا اهلدف واضحا عندما كتب الدكتور العوضي 
 حتليل عناصر اإليرادات يف أن ذلك نتوقف أمام استخدامه يف املالية اإلسالمية، اليت تكون الدولة طرفا فيها،

النظام املايل اإلسالمي يبني أا يف إمجاليتها خمصصة، ويعين هذا أن املالية اإلسالمية ختضع بإمجال لقاعدة 
 وكدليل لقاعدة التخصيص انطلق الباحث من الزكاة، فأظهر بصفة منهجية ومقنعة أا )٢(»ختصيص اإليرادات

مبعىن ال متتلكها الدولة، وإمنا .  ألا، كما يقول املؤلف نفسه ال تدخل امللكية العامةختضع للقاعدة املذكورة ال
مبا أن . )٣(وهلذا ال يقبل أن تسمى ملكية عامة، بل إن الزكاة ال تدخل يف ميزانية الدولة... يد الدولة يد واسطة

 إيرادات مستحقيها وعلى هذا األمر كذلك فإن الزكاة ال تدخل كذلك يف إيرادات الدولة وإمنا تدخل يف
هذا فيما خيص التربير . األساس ال ميكن أن تعتمد كمثال لتعليل قاعدة التخصيص فيما يتعلق بإيرادات الدولة

األول أما فيما يتعلق باملثال الثاين فقد استشهد األستاذ بالتوظيف يف النظام املايل الذي خيضع لقاعدة 
لدكتور، أن ال يوظف على القادرين ماليا إال حلاجة حقيقية وحمددة، التخصيص، فاحلكم فيه، كما يقول ا

  وليس للحاكم أن يوظف مبعىن، يفرض الضرائب، مث بعد ذلك ينظر يف أمر ختصيصها

                                     
  .١٢٦ نفس املرجع، ص)١(
  .١٢٧ نفس املرجع، ص)٢(
  .١٢٧ نفس املرجع، ص)٣(
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، هذا أمر مسلم به ليس يف اإلسالم فقط بل حىت يف سائر الدول حاليا )١(على أوجه اإلنفاق اليت تقوم ا الدولة
و يف اجلنوب ويصعب إقناع الغري بصالحية النظام املايل اإلسالمي انطالقا من مثل هذه سواء يف الشمال أ

املربرات بعد تنقيتها من احلاالت الشاذة، حيث ال جند حاكما يفرض الضرائب على الناس دون أن يعرف 
تني ال ميت إىل  ال بد أن يكون هذا احلاكم جمنونا أو طاغيا ويف كلتا احلال-مسبقا أين ستوظف تلك األموال

.  واألصل، يف الوقت احلاضر، هو أن حتدد احلكومة حاجياا مث حتاول إجياد مصادر متويلها-اإلسالم بصلة
والدليل على ذلك، حىت على مستوى الدول النامية، املستوى الذي وصلت إليه ديوا اخلارجية، إذ لو أا 

 وهذا شيء -يف كيفية إنفاقها ملا وصلت إىل تلك احلالة جت فرض الضرائب مسبقا فتتقيد باحلصيلة مث تنظر 
مسلم به ويعين أن هذا املثال ال يربر التخصيص مبفهومه الدقيق أي أن كل مورد يأخذ طريقه إىل مصرف معني 

  .كما هو األمر بالنسبة للزكاة
مي قد ال تكون خاضعة بعض عناصر النظام املايل اإلسال: أما املثال الثالث الذي أورده الدكتور فيقول فيه

إال أن النظر يف هذه العناصر يبني «:  ولكن كون الباحث يصر على التخصيص جعله يقول)٢(لقاعدة التخصيص
هذه اإليرادات تنفق يف مصاحل «:  وما معىن إمجايل هنا؟ هل يكفي القول إن)٣(»أا خمصصة على حنو إمجايل

 إذا كان إنفاق هذه اإليرادات يف الصاحل )٤(»و فيه تفصيل ودقةاتمع، والفقهاء حيددون هذه املصاحل على حن
العام يكفي جلعلها متخصصة فهذا يتناىف مع مفهوم التخصيص الذي ورد يف باب الزكاة كما أنه يعين أن 

  .إيرادات السويد أو فرنسا هي كذلك خمصصة
  .ن غريهوما قيل حول ما كتبه الدكتور العوضي ينطبق كليا أو جزئيا على كثريي

                                     
  .١٢٧ نفس املرجع، ص)١(
  .١٢٧ نفس املرجع، ص)٢(
  .١٢٧ نفس املرجع، ص)٣(
  .  نفس املرجع)٤(
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 أو كلمة »عامة«هل املشكل مطروح حبدة على مستوى كلمة : وهناك سؤال ال بد من طرحه هنا وهو
 أم أنه يتجاوز هذه الثانية إىل النظر يف مسألة من يقوم على أمر املسلمني علما أن فساد الدولة ال »ختصيص«

غض النظر عن نوعية املؤسسات يصلحه التخصيص أو بعبارة أخرى أن قاعدة التخصيص لن حتل املشكل ب
  .احلكومية إذ األمر يتعلق حبسن تدبري أمور املسلمني أكثر من أي شيء آخر

وهناك من رأى أن التخصيص سريجع باملنفعة الكبرية على الناس، ومن بني أولئك الدكتور عابدين أمحد 
ا، ويرى بعض االقتصاديني أن ويعترب أسلوب ختصيص اإليرادات إلنفاق معني نظاما حديث: سالمة عندما كتب

تطبيق نظام التخصيص يف الدول النامية سوف حيدث أثرا كبريا يف زيادة اإليرادات العامة، وذلك ألنه سوف 
، إذ جند يف هذا ..جيعل الربط بني النفقات واإليرادات واضحا مما يدفع املواطن لدفع الضريبة املفروضة عليه

 )١(احلكومات تسيء استخدام املوارد املالية اليت جتنيها من نشاط األفرادالعصر، والعصور السابقة، أن بعض 
هناك نوع من التناقض، إذ ما اهلدف من البحث عن زيادة اإليرادات هلذه الدولة إذا كان هناك سوء استخدام 

ارد  أي أن لكل مشروع مو-للموارد؟ وكيف ميكن الزيادة يف املوارد إذا طبق التخصيص مبفهومه احلقيقي
 فمن سيؤدي مثال نفقات بناء السدود، وشق الطرقات؟ هل ميكن فرض ضرائب من أجل متويل أي -خاصة 

وكيف ميكن إدارة كل الضرائب؟ هناك تساؤالت كثرية تتعذر اإلجابة عنها بصفة مقنعة على .. مشروع معني
  .املستوى االقتصادي

خدام املوارد املالية اليت جتنيها من نشاط إن بعض احلكومات تسيء است«عندما يقول الدكتور عابدين 
 هل يفترض أن احلل هو التخصيص؟ وإذا كان األمر كذلك، فماذا مينع أي حكومة من احلكومات »األفراد

احلالية يف العامل اإلسالمي من مجع الزكوات دون أن تسيء استخدامها، التخصيص إذن ليس باحلل، والضريبة 
  أيضا ليست هي كذلك باحلل، وأما احلل فيكمن يف قولهالعامة ليست باحلل، والقيود 

                                     
 - »كتاب موارد الدولة املالية يف اتمع احلديث من وجهة النظر اإلسالمي« الدكتور عابدين، املوارد املالية يف اإلسالم )١(

  .١٩ ص١٩٨٩ب املعهد اإلسالمي للبحوث والتدري



 ٤٩٢

  : تعاىل                  * إذا اعتمدنا هذه القاعدة يصبح أمر ،
  . مسألة ثانوية داخل النظام املايل اإلسالمي»العام«التخصيص أو 

 قاعدة التخصيص عند وجود النص وترك الصالحية للمجتمع اإلسالمي فيما سوى االقتراح إذن هو تبين
  .ذلك

  :تعريف النظام املايل اإلسالمي
يتكون النظام املايل اإلسالمي من اإليرادات والنفقات اليت حتددها النصوص باإلضافة إىل كل ما تبيحه 

منذر . ملا أنه سيتوىل دراسته كل من د وال نطيل احلديث حول هذا املوضوع طا)١(أو حترمه تلك النصوص
صادق حسن يف حماضرتيهما وأما استثمار ما حيويه النظام املايل من إمكانات تتوقف على . قحف ود

  : السياسة املالية إذ عليها أن حتدد وسائلها وكيفية االستفادة منها يف حدود قوله عز وجل     

             ∗*ذ ال يسمح للدولة أن تفرض على الناس ما ال طاقة هلم به فإن دل هذا على  إ
  .شيء فإمنا يدل على مدى اتساع النظام املايل اإلسالمي

وهذا التصور خمالف لتصور أولئك الذين مجعوا بني ما جاء من ضرائب يف القرآن والسنة وما استحدث 
 أن هناك تعريفا خاصا لإليرادات والنفقات يف النظام املايل  هذا يعين بالنسبة إلينا-من بعد يف إطار النظام 

  .اإلسالمي أوسع من التعريف الذي يرد يف إطار السياسة املالية
  :اإليرادات يف النظام املايل اإلسالمي

لقد حدد اإلسالم بعض إيرادات الدولة اليت ميكن ألي دولة إسالمية أن تقوم عليها وهذه اإليرادات هي 
وبإمكاننا عزل الزكاة اليت متثل نظاما مستقال وغري مرتبط بوجود جمتمع . جلزية والفيء واخلمسالزكاة وا

  إسالمي قائم بذاته، وإمنا تقتضي وجود 

                                     
  .٥: سورة النساء اآلية* 
  .يندرج يف إطار النظام املايل) سنن الترمذي (إن يف املال حقا سوى الزكاة :قوله :  فعلى سبيل املثال)١(

  .٢٨٦: سورة البقرة من اآلية ∗*



 ٤٩٣

  .وكون الزكاة متر عرب قناة الدولة يعين فقط احلرص على الفعالية وحسن التدبري. أفراد مسلمني فقط
إن يف املال حقا سوى  :سد حاجيات الدولة ولكن قوله هذه املوارد املنصوص عليها قد ال تكفي ل

  .)١( يتيح الفرصة إلجياد موارد جديدة ألنه جزء ال يتجزأ من القوانني املنظمة إليرادات الدولة الزكاة
هذا من الناحية املنهجية أما من الناحية العملية فإن التركيز على كل عناصر النظام املايل اإلسالمي ال 

  .إطار حبثنا هذايندرج يف 
  :النفقات

دف نفقات النظام املايل اإلسالمي إىل املسامهة يف توفري كل الشروط إلعالء كلمة اهللا ذلك من خالل 
هذا بصفة عامة، أما بصفة خاصة فإن هناك موارد خمصصة ال ميكن للدولة أن ... التوازن والعدل واإلحسان

 -قيقة كما أن هناك موارد ميكن للدولة أن تتصرف فيها حبرية أكربتتدخل يف كيفية إنفاقها إال يف إطار قيود د
  .والواقع هو الذي حيدد بالضبط كيفية إنفاق هذه املوارد بعد االلتزام بالنصوص
  وعلى سبيل املثال، ينص القرآن الكرمي على مصارف الفيء يف قوله تعاىل           

                          ∗ إن حمتوى كلمة 
ر والسياسة االقتصادية هي الوحيدة الكفيلة لتحديد هذا احملتوى حىت يسود العدل مجيع دمسكني هنا غري قا

 يدخل كذلك يف إطار النظام املايل اإلسالمي إذ على الدولة أن تقوم وإعداد العدة اليت أوصانا ا اهللا. اجلهات
   ولن تتمكن إال إذا توفرت لديها كل الوسائل ومن -مبهامها يف هذا امليدان

                                     
 ألسباب غري سبب ولكن هناك نصوصا كثرية تدل على وجود حقوق مالية.  يالحظ هنا أن يف هذا احلديث نفسه مقاال)١(

  .التمول حنو القرابة، والزوجة، والضرورة، واملصلحة العامة وغري ذلك
فحاجة الدولة إذا حتدد أا ال حتقق فيها املصلحة العامة إال بالتوظيف على أموال األغنياء .  من هذا الكتاب٣٠٣انظر ص  

  .فهو كذلك
   .٤١:  سورة األنفال اآلية∗



 ٤٩٤

  . وميكن فرض ضرائب من هذه الزاوية اليت تندرج كذلك يف النظام املايل-بينها الوسائل املالية
لذلك فنحن ال .  مايل قار وغري قابل للتغيري، ال قدمي فيه وال مستجداخلالصة هي أن اإلسالم يتميز بنظام

وما استجد من قواعد يف العصر احلديث يف النظام ... «: عابدين أمحد سالمة عندما كتب. نتفق مع د
ين والنظام اإلسالمي يعد مرجعا للسياسة املالية، كما تعد السياسة املالية يف عهد اخللفاء الراشد. )١(»املايل

  . للسياسة املالية احلديثة يف املنظور اإلسالمي- بعد األصل-مرجعا
  : السياسة املالية-ثانيا

بعد حتديد اإلطار املوجه أو املرجع للسياسة املالية، ميكننا اآلن أن حناول تعريف هذه السياسة والبحث يف 
ي لإلجابة عن بعض التساؤالت املتعلقة حتديد أهدافها وأدواا وتركيب اإليراد العام واإلنفاق العام مع السع

  .مبوقع القرض العام وإمكان استعمال الزكاة يف السياسة املالية
  :تعريف السياسة املالية اإلسالمية

السياسة املالية هي حماولة تطبيق النظام املايل اإلسالمي دف عمارة األرض عمارة ختدم مصلحة اإلسالم 
 تطوير الواقع من حسن إىل أحسن واملطلب هنا هو الرجوع إىل النظام واملسلمني وهي فن عملي يهدف إىل

املايل اإلسالمي ال إىل السياسات املالية اليت عرفها التاريخ اإلسالمي، أما تلك السياسات اليت اتبعها اخللفاء 
  .الراشدون فتعد وسيلة من وسائل فهم النظام املايل لكنها ال متثل النظام نفسه

وهذا يدفعنا إىل االستنتاج . الذي يفرز كيفية التعامل مع النظام املايل، ولكن يف إطار الثوابتإن الواقع هو 
أن كل ما استحدث على مستوى إيرادات أو نفقات الدولة اإلسالمية يعد عنصرا من عناصر السياسة : التايل

  د ينطبق هذا الكالم حىتاملالية ويدرج علميا يف إطار تاريخ الفكر أو تاريخ األحداث حسب احلاالت وق

                                     
البنك اإلسالمي للتنمية، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، . يف اتمع من وجهة النظر اِإلسالمية موارد الدولة املالية )١(

  .١٧ ص١٩٨٩جدة 



 ٤٩٥

 أن بإمكان املسلمني فرض ضرائب - عمر رضي اهللا عنه -على اخلراج والعشور حيث نتبني من خالل سرية 
  .)١(جديدة مل ينص عليها النظام بصفة مباشرة

مثل عشور التجارة كالمها يعدان وليدي االجتهاد وبإمكان الدولة ) رغم ارتباطه بالغنيمة(واخلراج 
ية احلديثة أن تزيد أو تنقص منهما أو حىت أن تتخلى عنهما، ولكن ال ميكنها يف أية حالة من األحوال اإلسالم

  .أن تتخلى عن الزكاة وهنا يكمن الفرق بني النظام املايل والسياسة املالية
  :أهداف السياسة املالية: ثالثا

وإذا كان . ملطاف إىل إعالء كلمة اهللاإن هذه األهداف تندرج يف إطار النظام اليت ترمي بدورها يف آخر ا
. الواقع هو الذي حيدد بصفة دقيقة كيفية حتقيق هذا اهلدف، يبقى من املمكن معاجلة املوضوع معاجلة نظرية

وقد تنصب األولويات يف كيفية ضمان العدالة االجتماعية واستقرار وترية النمو االقتصادي، واستقرار العملة 
  .)٢(منيوضمان مركز القوة للمسل

                                     
  : للمحرر على هذا الكالم مالحظتان ينبغي بياما)١(

ألة التعامل إن بيان اهللا سبحانه حلكم شرعي ال يكون من خالل فعل عمر رضي اهللا عنه، وإمنا حصل البيان فعال يف مس)ا  
مع أرض السواد واألراضي املفتوحة عنوة من خالل إمجاع الصحابة الذي أيد فعل عمر ألن اإلمجاع حجة شرعية 

  .خبالف فعل الصحايب
إن الرأي الراجح لدى العلماء هو أن اخلراج ريع أو أجرة األرض اليت متلكها املسلمون بالفتح وليس ضريبة تفرض )ب  

 فقد أمجع العلماء على عدم صحة فرض خراج على املسلم يف -من أبواب السياسة املاليةعلى أرض، املسلم كباب 
وكذلك فإن العشور . أرضه، وإن اختلفوا يف اإلبقاء على اخلراج مع العشر على األرض اخلراجية عندما يشتريها املسلم

تريها املسلم، وكذلك فإن العشور املشار املشار إليها يف عبارة الباحث إمنا هي العشور على األرض اخلراجية عندما يش
وقد فرضها عمر ) وليست عشور الزراعة اليت هي زكاة املنتجات الزراعية(إليها يف عبارة الباحث إمنا هي عشور التجارة 

يراجع يف ذلك كله كتاب األموال أليب عبيد (على غري املسلمني ومل يفرض على املسلم سوى الزكاة يف عروض جتارته 
  .احملرر). م بن سالمالقاس

وأحدث االجتاهات يف حتديد الوظائف اليت تؤديها الدولة من خالل املالية العامة بتأسس «:  كتب الدكتور العوضي ما يلي)٢(
  .على أن الدولة تؤدي ثالث وظائف

  . وظيفة ختصيص املوارد-
 . وظيفة إعادة توزيع الدخل-
 .١٢٤جع، صنفس املر.»يفة االستقرار والنمو االقتصادي -
  .ولوال تضمني هذا التصنيف وظيفة التخصيص بصفة مطلقة لكان سليما  



 ٤٩٦

  : العدالة االجتماعية-١
تعد العدالة االجتماعية من الصفات الرئيسة لكل جمتمع حيكم بشرع اهللا ويطمح أن يكون قدوة لباقي 

هلذا ) الفيء مثال(األمم واهللا سبحانه وتعاىل مل يكتف بفرض الزكاة ونصيب معلوم من بعض املوارد األخرى 
إنه هدف أساسي . دولة على بذل كل اجلهود يف سبيل إغناء الفقراءالغرض، بل حث املسلمني ومن خالهلم ال

إذ ال ميكن تصور جمتمع متماسك األعضاء، يعشعش فيه الفقر املدقع جبانب الغىن الفاحش، وهي حالة ال صلة 
ة هلا باإلسالم أو بصفة أخص بالسياسة املالية اإلسالمية لذلك على كل دولة تتبىن اإلسالم أن تسهر على إعاد

  .توزيع الدخل حسب مقتضيات الواقع ومستلزمات السياسة االقتصادية ككل
  : االستقرار-٢

  . استقرار يف مستوى وترية النمو االقتصادي، واستقرار العملة الوطنية-االستقرار هنا نوعان 
  : استقرار وترية النمو-

ىت تستفيد منه كل اجلهات وكل إن عمارة األرض عمارة إسالمية تقتضي منوا اقتصاديا متوازنا وشامال ح
وبالتايل . وتعد الشمولية من الشروط األساسية كذلك لتعبئة مجيع املوارد اليت سخرها اهللا لإلنسان. األفراد

  .لتوفري الشغل للجميع
وحىت يكون النمو االقتصادي متواصال وتراكميا جيب ضمان نوع معني من االستقرار مع تدليل آثار 

  .كما سنرى ذلك، دور مهم يف هذا اال سيما عرب قنايت املوارد والنفقاتوللدولة، . األزمات
  : استقرار العملة-

إن قوة الدول كثريا ما تقاس بقوة عملتها وكل خلل يف هذا اال ينعكس سلبيا وبشكل آيل على 
لة يؤدي كذلك إىل وعدم استقرار العم.. مستوى التجارة اخلارجية أو الطاقة الشرائية للمواطنني، أو التضخم

ومن . فقد الثقة يف االقتصاد الوطين، ولذلك ينبغي على الدولة أن حترص حرصا شديدا على استقرار العملة
  شروط 



 ٤٩٧

  .هذا االستقرار التخلي عن سياسة التمويل عرب العجز املايل أو اللجوء إىل السياسة النقدية لتغطية العجز
  : مركز القوة-٣

ية أن ترفع كلمة اهللا وحتكم بشرعه، وتأمر باملعروف وتنهى عن املنكر إال إذا ال ميكن للدولة اإلسالم
كانت يف مقدمة اخلط األكثر تطورا علميا وتكنولوجيا واقتصاديا فالدولة اإلسالمية مطالبة شرعا بإعداد العدة 

 ااالت احلساسة واملفروض هنا هو أن تنفق الدولة يف كل. للوصول إىل مركز القوة ومركز القيادة والقدوة
  .اليت يعجز فيها القطاع اخلاص عن سد كل احلاجيات وذلك مهما بلغت التكلفة

  .إن هذه األهداف تبقى كلها عامة، وال ميكن التفصيل فيها بدقة إال عرب واقع معني ومعطيات خاصة
حرماا من حرية أما واقعنا املعاصر الذي ترزح فيه جل البالد اإلسالمية حتت عبء الديون اخلارجية و

القرار بسبب ختلفها، فإن السياسة املالية للدولة فيها ختتلف جذريا عما عرف تارخييا حيث أن اجلانبان 
أما يف الوقت احلاضر فإن التخلص من أسباب . االجتماعي والعسكري، مثال يطغيان على النفقات العامة
  .املالية والسياسة االقتصادية يف جمموعهاالتخلف وعواقبه أصبح الشغل الشاغل للدولة عرب السياسة 

ولتحقيق األهداف املذكورة مجيعها، تعتمد السياسة املالية اإلسالمية أدوات ال ختتلف كثريا عن األدوات 
  .التقليدية املوجودة يف األنظمة الغربية إذا استثنينا اجلوانب احملرمة شرعا

  : أدوات السياسة املالية-رابعا
أول هذه األدوات املالية، وهي نفسها تعتمد أدوات أخرى مثل النظام ) Budget(لة تعد ميزانية الدو

وكل ذلك يف . النقدي، والنظام الضرائيب، والقطاع العام، وسياسة العجز أو الفائض، وقنوات إنفاق املوارد
  إطار املعطيات االقتصادية واالجتماعية



 ٤٩٨

  . ريت السياسة املالية يف إطار النظام املايلوكلما تغري الواقع كلما تغ. اليت يفرزها الواقع
ولقد استقر الفكر االقتصادي على أن أثر ميزانية الدولة على النشاط االقتصادي كبري، ويتطور اطرادا مع 
ارتفاع مستوى هذه امليزانية إما إجيابا أو سلبا، وبديهي أن الدولة اإلسالمية حتاول جتنب اآلثار السلبية بغض 

ن ميزانية الدولة متوازنة أم غري متوازنة، والفكر الغريب قطع شوطا كبريا يف هذا اال وال سبيل النظر عن كو
  .وأما على املستوى النقدي فإن خاصيات التصور اإلسالمي تفرض شيئا من التفصيل. للتفصيل فيه

  : النظام النقدي-١
 وهو يضمن للدولة )١(نسبة لألنظمة األخرىمما ال شك فيه أن النظام النقدي اإلسالمي مييزه االستقرار بال

إمكانية التوفيق بني االستهالك واالستثمار، وبصفة أعم، التوفيق بني عرض السيولة والطلب عليها، وهذه أمور 
  .معروفة ال تستلزم الدخول يف اجلزئيات

  )٢( : النظام الضرائيب-٢

ص املتعلقة باجلباية سواء باإلباحة أو بالتحرمي، يعد النظام الضرائيب جزءا من النظام املايل ويضم كل النصو
إن يف وأما السياسة الضرائبية فال أحد ينفي إمكانية جلوء الدولة إىل فرض ضرائب جديدة عند احلاجة إذ 

  ..والواقع هنا هو الذي حيدد نوعية هذه الضرائب وأهدافها ومن يؤديها وأين تنفق.  املال حقا سوى الزكاة
ان كذلك قطع الفكر الغريب أشواطا هائلة يف معرفة مدى عالقة السياسة اجلبائية بالنشاط ويف هذا امليد

إال أن العنصر األساسي الذي جيب أن يؤخذ بعني االعتبار هو أولوية العدالة االجتماعية يف النظام . االقتصادي
  .اإلسالمي

                                     
 من أسباب هذا االستقرار كون النظام النقدي اإلسالمي ال يقوم على مبدأ إصدار النقود وكذلك كون كل أزمة تصيب )١(

  .إحدى مؤسساته ينحصر أثرها دون أن حيدث أثرا كبريا على االقتصاد الوطين
  .منذر قحف.  هذا اجلانب يف صلب حماضرة د يدخل)٢(
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ضمان حد الكفاية لكل فرد يعيش يف وحمتوى هذه العدالة، بالرغم من أنه يتغري حسب الواقع فقد يعين 
والسياسة االقتصادية هي اليت هلا الصالحية لتحديد مستوى هذا . اتمع اإلسالمي، وهذا أمر ينفرد به اإلسالم

وهذا أمر يف غاية األمهية ال سيما على مستوى الدول الفقرية اليت ال تستطيع توفري عدالة مثلى ويف نفس . احلد
وقد ميثل التمركز النسيب للثروة يف هذه احلالة حافزا . دخار الالزم لتمويل االستثماراتالوقت توفري كل اال

أساسيا لتعظيم االدخار ولكنه يف نفس الوقت ال ميكن إسالميا قبول الفائض عند البعض واآلخرون ميوتون 
ر التوازن ودون أن تكون جوعا، فتبقى الصالحية هنا للسياسة االقتصادية لتحديد ما تراه مناسبا للظرف يف إطا

  .العدالة عائقا أو سببا من أسباب الفقر
إن واقع جل الدول اإلسالمية واقع يف حاجة إىل مزيد من العدالة االجتماعية، واقع يفوق فيه مستوى 

  .االستهالك مستوى اإلنتاج، واقع تنقصه تعبئة شاملة للموارد
 السياسة الضرائبية اليت جيب جها؟ إن اإلجابة على ولو افترضنا تطبيق اإلسالم يف تلك الدول، فما هي

  :هذا السؤال تقتضي البت يف عناصر كثرية منها
إذا مل تكن الزكاة كافية لضمان حد الكفاية، فإنه يصبح لزاما على الدولة أن تفرض ضرائب جديدة هلذا 

ولة أن تفرض ضرائب غري وتشجيعا لالستثمار ميكن للد. الغرض شريطة أال يكون ذلك على حساب اإلنتاج
أما أن . مباشرة على كل املواد االستهالكية اليت تدخل يف باب التحسينات أو ألا مستوردة وهلا بديل حملي

تفرض ضرائب غري مباشرة مبفهومها احلايل على كل املواد ويدفعها الفقري كما يدفعها الغين فهذا أمر قد يكون 
  .ية اإلسالميةغري مقبول على مستوى السياسة املال

أما إذا أدى هذا القانون إىل مزيد . إمكانية تبين قوانني استثمارية مالئمة للشريعة وختدم مصلحة املسلمني -
  .من التبعية فال يستحب ذلك

 أسلوبان لبلوغ هذا اهلدف على مستوى اإلنفاق، إما عرب العرض وإما عرب كالزيادة يف اإلنتاج، وهنا -
يقتضي تدعيم املستثمرين ماديا، أما عرب الطلب فإن الزيادة، يف األجور أو الطلب، وتشجيع العرض هنا 

  .والواقع هو الذي يفرض احلل األجنع. الرفع من مستوى حد الكفاية هو احلل
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جبانب هذين األسلوبني هناك أساليب أخرى إال أن تعبئة كل املوارد ال بد أن حتظى باهتمام خاص، 
وتعترب مقبولة كل ضريبة تساهم يف رفع مستوى االدخار .  تساهم يف تلك املهمةوبإمكان السياسة اجلبائية أن

 شريطة أال تساهم يف التضخم املايل كما هو الشأن بالنسبة للضرائب غري )١(احملقق إىل مستوى االدخار الكامن
  .املباشرة كالضريبة على القيمة

رائب املباشرة أكثر من جلوئها إىل الضرائب غري وخالصة القول أنه على الدولة اإلسالمية أن تلجأ إىل الض
  .املباشرة آخذة بعني االعتبار مبدأ العدالة االجتماعية وتشجيع اإلنتاج قدر احلاجة

  : القطاع العام-٣
إن وجود القطاع العام يف الدولة اإلسالمية خيضع ملبدأ املصلحة العامة وتلك املصلحة هي اليت حتدد حجم 

فعلى سبيل املثال جند أن القطاع اخلاص يف الدولة النامية ال زال عاجزا عن االستثمار . رياتهالقطاع وتركيبه وتغ
يف بعض القطاعات إما ألا تتطلب أمواال ضخمة وإما ألن الرحبية فيها غري ثابتة أو ال تتحقق إال يف املدى 

 أما عندما ينمو القطاع اخلاص يف مثل هذه األحوال. واملصلحة تقتضي أن حتل الدولة حمل اخلواص. البعيد
وهناك ظروف . فعلى الدولة أن تتراجع حسب هذا النمو شريطة أال يكون ذلك على حساب املستهلكني

خاصة مثل حاالت األزمات تستلزم تدخل الدولة أو القطاع العام دف احملافظة على االستقرار والتوازن على 
  .املستوى االجتماعي واالقتصادي

إجياز أن وجود القطاع اخلاص وحجمه خيضعان ملتطلبات الواقع والدور املنوط بالدولة يف وهذا يعين ب
ينبين على ذلك أنه على الدولة أن تستعمل القطاع العام كأداة استقرار اقتصادي . إطار السياسة االقتصادية

ات معروفة سواء على وهذه آلي. وكذلك كأداة للزيادة يف حجم االستثمارات مع احلرص على املصلحة العامة
  .مستوى االقتصاد الوضعي أو اإلسالمي

                                     
 مثل الضريبة على املنازل الفخمة اليت تشبه بيوت الشياطني أكثر مما تشبه بيوت املؤمنني أو على احللي من مستوى معني، )١(

  .أو على كل األموال اجلامدة
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  : سياسة العجز والفائض-٤
إن التمويل عرب عجز امليزانية أمر غري مرغوب فيه على العموم وال سيما عندما يكون غري اختياري كما 

لدولة قادرة على أما إذا كان العجز أمرا مرغوبا فيه، مبعىن أن ا. هو احلال بالنسبة جلل الدول اإلسالمية
االستغناء عنه وأن وجوده خيضع ملبدأ حسن ترشيد أمور املسلمني، فيمكن عندئذ قبول فكرة العجز ولكن يف 

  .ومتويل العجز ينبغي أن ال يتم إال عرب القرض العام أي دون اللجوء إىل احلل النقدي. حدود معينة
وقد تعتمد سياسة . يعد تعطيال ألموال املسلمنيأما مبدأ الفائض فهو كذلك غري مقبول إال استثنائيا إذ 

  .)١( ...الفائض يف بعض احلاالت، مثل حالة التضخم أو جتاوز االستثمارات ملستوى الطاقة االستيعابية
  : سياسة توجيه نفقات الدولة-٥

  :يعد توجيه نفقات الدولة من أهم أدوات السياسة املالية خلدمة أهداف عديدة مثل
اعية والدور األول بالنسبة للدولة هنا هو توفري احلاجيات األساسية اليت تعجز عنها الزكاة العدالة االجتم

والصدقات التطوعية على مستوى الطاقة الشرائية، وأيضا عليها توفري كل السلع الضرورية وغري املتوفرة يف 
  .السوق

  :االستثمارات والنمو االقتصادي
إال أن مهمة . حدة متكاملة يسعى كل جانب منها خلدمة املسلمنيالقطاع العام والقطاع اخلاص ميثالن و

. الدولة قد تكون إجبارية، أما مهمة القطاع اخلاص فقد تكون تطوعا حيث يستثمر وقت ما شاء وأينما شاء
  .وقد جترب الدولة على االستثمار يف كل ااالت إذا اقتضى احلال

ة االقتصادية يف التصرف حيث ال يعتمد مبدأ التدخل إال من من خاصيات السياسة املالية اإلسالمية احلري
  زاوية احلاجة أي دون التقيد ذا املبدأ أو ذاك كما هو

                                     
  .ورد فيها ما يكفي من التفصيلوهذه أمور ...  ميكن توجيه هذا الفائض حنو نشر الدعوة أو جلب سلع من اخلارج)١(
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فاإلسالم فتح اال أمام املسلمني ليحددوا املهام االقتصادية للدولة حسب . األمر بالنسبة للمذاهب الوضعية
  .املكان والزمان يف إطار الثوابت وتبعا لشرع اهللا

  :استقرار العملة
سواء تعلق األمر بامليزان التجاري أو ميزان املدفوعات وانطالقا من الواقع احلايل، يعد تشجيع الصادرات 

ومن مهام السياسة املالية، . أداة من أدوات االستقرار، وكلما حتقق التوازن مع اخلارج كلما استقرت العملة
ت إما عرب السياسة الضرائبية وقانون االستثمارات بصفة عامة السهر على ضمان التوازن مع تشجيع الصادرا

  .وإما باالستثمار املباشر للدولة يف القطاعات املصدرة جبوار اخلواص أو معكم
   : القرض العام-٦

يعد القرض العام أداة من أدوات السياسة املالية ويعد أحد ركائزها على مستوى التمويل وتوجيه 
 ويزداد دور القرض العام أمهية يف الدول الفقرية حيث يضيق وعاء الضريبة ويبلغ أحيانا .االستهالك واالستثمار
  .مستويات متدنية للغاية

ومن بني ما يهدف إليه القرض العام تعبئة املوارد وتوجيهها خلدمة املصلحة العامة وجلب األموال 
  .اخلارجية

  :القرض وتعبئة املوارد الداخلية
مية اليت تسهر على املصلحة العامة أن تشغل كل الطاقات اجلامدة ومنها األموال بإمكان الدولة اإلسال

وبإمكان الدولة فتح شبابيك االقتراض سواء من األفراد أو املؤسسات على أساس أال . املعطلة لسبب أو آلخر
 ألن الفئة ولن ميثل هذا االقتراض منافسا للقطاع اخلاص. تقل مدة القرض عن شهرين أو ثالثة أشهر مثال

  .املستهدفة من ذوي األموال تتضمن أولئك الذين ميتنعون عن املخاطرة بأمواهلم حسب األساليب املتاحة
  .هذا يف احلالة العادية، أما عند الضرورة فإن بإمكان الدولة فرض قروض إجبارية
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  :القرض العام ورأس املال اخلارجي
ولكن نالحظ أن كل . شكل حميط هذا الفردإن مشكل التنمية هو مشكل الفرد قبل أن يكون م

فينصب البحث والتحليل باخلصوص على . هاألطروحات غري اإلسالمية حتاول تغيري اإلنسان مبجرد تغيري حميط
أما العنصر البشري . كمية اإلنتاج ومستوى االستثمار واألموال املدخرة أو املكترتة ودور االحتكار وغري ذلك

 إال لكونه مستهلكا أو منتجا ملغيا بذلك كل أبعاد أخرى تدخل يف تكوين كيانه فال يؤخذ بعني االعتبار
  .وهذا كله يف غياب من يهمه األمر أي اإلنسان بأكمله. وتربطه بوجوده

 يف إطار األخالق -ومما ال شك فيه أن احمليط االقتصادي يؤثر على الفرد إجيابا أو سلبا، ولكن هل ميكن 
موال الالزمة إلخراج الدول اإلسالمية من التخلف التقين والعلمي؟ وهل هذا ممكن إذا  توفري كل األ-السائدة 
 أمسى من كل االعتبارات، وإذا كانت الوسيلة األساسية للغىن هي الرشوة، والتدليس، »األنا«كانت 

  واالحتكار والتجارة باملخدرات؟ هل هذا ممكن إذا كان املال يعترب أمسى من اإلنسان؟
غري أا .  شك فيه أيضا أن هذه الصفات تأنف منها الفطرة السليمة، من أن جتعلها شعارا تمعهاومما ال

ويف مثل هذه احلاالت ال ميكن للموارد الداخلية مهما بلغ . قلما خيلو منها جمتمع من اتمعات اإلسالمية
  .جنبية والديون اخلارجيةولذلك تتجه األنظار حنو األموال األ. مستواها أن تكفي لسد كل احلاجيات

. وهلذا، جيب وضع قيود شديدة على اللجوء إىل مثل هذه املوارد بل جيب العمل على التخلص منها ائيا
وعلى الدولة . وهذه غاية يتوقف حتقيقها على بناء الفرد بناء إسالمية وعلى ضبط عالقة اإلنسان باملال

ولكن نعلم مبدئيا أن أعداء اإلسالم لن .  عرب االقتراض من اخلارجاإلسالمية أال تراهن على استقاللية قراراا
وال بد إذا من البحث . يقدموا القروض للمسلمني دف نصرة اإلسالم وإمنا سيكون ذلك خلدمة مصاحلهم

كما جيب كذلك إنفاق تلك األموال يف املشاريع . عن األموال اليت تكون ملكا للمسلمني باخلارج قبل غريها
  .ة حىت تتمكن الدولة من سد ديوا من موارد نفس املشاريع اليت استفادت من ذلك التمويلاملرحب
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إن دور األدوات اليت مت عرضها وكيفية مزجها فيما بينها يتغري حسب املعطيات وحسب الدور املنوط 
ذا التدخل يتحدد ومبقتضى حجم ه. ووزن هذا الدور قابل للزيادة أو النقصان حسبما متليه الظروف. بالدولة

  .مستوى وتركيب اإليراد واإلنفاق العامني
  : اإليراد واإلنفاق-خامسا
  : حول حمتواها-١

ال يوجد يف الوقت الراهن أي إمجاع يقر أن هذا املستوى أفضل من ذاك أو أسوأ منه، سواء تعلق األمر 
 وهذه املهمة، قد تتجاوز الدور .وهذا املستوى خيضع للواقع كما خيضع لدور الدولة. باإليراد أو اإلنفاق

  .االجتماعي إىل الدور االقتصادي
ومن خالل املعطيات العاملية، يظهر أن الدول اليت تويل أمهية كربى للعدالة االجتماعية هي اليت تعرف 

وفيما يتعلق بالدولة اإلسالمية فإن . أكرب ضغط جبائي وتأيت الدول السكاندنافية على رأس قائمة تلك الدول
جود الزكاة والصدقات التطوعية قد ينقص من دور الدولة يف إعادة التوزيع وبالتايل ينقص من الضغط و

ومن حيث املبدأ، .  التدخل االقتصادي عند احلاجةةصلحملاجلبائي وارتفاع هذا الضغط يف هذه احلالة سيكون 
 حاجة إىل تدخل يف اجلانب أي دون... ينحصر دور الدولة يف تطبيق الشريعة والسهر على مؤسسة الزكاة

  .لكن قد تفرض الظروف بأن تتدخل الدولة إىل أقصى حد ممكن، وهذا ما سبق ذكره. االقتصادي
وخالصة القول هي أنه يف إطار احلكم بشرع اهللا، ال حدود أو ال سقف إليرادات الدولة ونفقاا، فال 

لقد سخر لنا اهللا . األمر يف املذاهب الوضعيةميكننا االلتزام مببدأ عدم التدخل وأن نتشبث بذلك كما هو 
سبحانه وتعاىل الكون واستخلفنا يف األرض، فلنعمر هذه األرض عمارة صاحلة وبكل األساليب املمكنة مبا يف 

  .ذلك تدخل الدولة
واألفضل هو أن تسري األمور من حسن إىل أحسن يف جو احلرية االقتصادية ووصول املسلمني إىل هذه 

  عين وصوهلم إىل درجة مرتفعة من اإلميان والوعي املرحلة ي
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إذ يستطيعون حينئذ خدمة مصلحتهم اخلاصة دون إغفال مصلحة الغري، ولكن يف احلالة الراهنة يبقى هذا 
التصور جمرد بناء فكري ال عالقة له بالواقع، الشيء الذي جيعل من السياسة املالية القاطرة األساسية للسري حنو 

ولن يتحقق هذا انطالقا من واقع الدول اإلسالمية إال إذا ربطت ... إميانه واقتصاده واستقاللهجمتمع قوي ب
مصريها باإلسالم، عرب الزيادة يف موارد الدولة بنسبة قد تفوق النسبة اليت وصلت إليها الدول السكاندينافية 

  :وهذا راجع إىل سببني أساسيني مها
  .ر عدالة كأمر مسلم بهاحلاجة إىل إعادة التوزيع بصفة أكث -
احلاجة إىل متويل البنية التحتية حىت يتسىن للخواص االستثمار يف ااالت اليت يفضلوا، هذا مع العلم أن  -

الدولة اإلسالمية ستكون جمربة هي كذلك على االستثمار يف انتظار تقوية القطاع اخلاص، وتطوير صيغ 
لشريعة، وهذه األدوار املنوطة بالدولة تقتضي تركيبا معقدا جديدة للتمويل تتماشى مع الواقع ومطابقة ل

  .سواء على مستوى اإليراد أو اإلنفاق
  : حول تركيب اإليراد واإلنفاق-٢

هذا األخري حتدده عناصر كثرية منها أساس الوضعية . عمليا يرتبط تركيب اإليراد نسبيا بتركيب اإلنفاق
  .االقتصادية ودور الدولة وأهدافها

  :يب اإليرادترك) أ
نسبة كل مصدر من مصادر الدولة يف جمموع اإليرادات، مث : يتأتى إدراك هذا التركيب بتحليل أمرين مها

  .طبيعة كل مصدر على حدة
وإذا كان من املستحيل إعطاء نسبة كل مصدر نظريا أي يف غياب الواقع، فإن النقطة الثانية أثارت اهتمام 

 يف هذا اال إال التذكري مبختلف اإليرادات األساسية اليت تنقسم إىل موارد املتخصصني منذ سنني ومل يبق لنا
  .نص عليها القرآن بصفة مباشرة وأخرى أباحها الشرع

  .اجلزية، والفيء، واخلمسوهي موارد جاء ا القرآن،  -
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ن ال وراث له، يتعلق األمر بكل ما استجد ووقع عليه إمجاع مثل اخلراج، والعشور، ومال م: موارد أخرى  -
وما ميكن استحداثه على مستوى اجلباية من ضرائب مباشرة أو غري مباشرة، وإصدار النقود، وموارد 

  ...القطاع العام ورسوم اخلدمات
  :تركيب النفقات) ب

هناك موارد خمصصة شرعا ال ختضع لتصرفات الدولة، وال جمال للكالم عنها هنا، وهناك موارد عامة 
  .يف توجيهها حسب ما تقتضيه احلاجة ومصلحة املسلمنيللدولة الصالحية 

  .وجمال اإلنفاق يتألف أساسا من عنصرين أساسيني مها العنصر االجتماعي والعنصر االقتصادي
وأما اجلانب االجتماعي فعلى الدولة أن حتدد اهلدف الالزم الوصول إليه وتقيس مدى دور الزكاة يف 

كاة غري كافية، كان على الدولة العمل على تغطية العجز، وبعدئذ حيول فإن تبني أن الز. حتقيق هذا اهلدف
  .الفائض حنو اجلانب االقتصادي حسب أولويات السياسة االقتصادية

  :موقع الزكاة من السياسة املالية: سادسا
إذا مما يستنتج من خالل العقدين األخريين على املستوى االقتصادي هو أن التنمية السليمة ال تدوم إال 

وكون املعرفة قد . كانت شاملة ليست على الصعيد االقتصادي فحسب، بل كذلك على الصعيد االجتماعي
وصلت إىل هذا الفهم للتنمية ال يعين أن النظرية االقتصادية قادرة على استيعاب كل جوانب املشكلة وإجياد 

مانينات إال إيذان بفضل االقتصاد الوضعي يف وما ظهور نظرية التنمية احمللية يف أوائل الث. احللول املالئمة هلا
ومرد ذلك الفشل بالدرجة األوىل هو عدم مشولية املذاهب . مهمة التوفيق بني التنمية الوطنية والتنمية احمللية

  .وهذا اخللل يعم كال من الشرق والغرب على سواء. والنظريات املستمدة منها
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وحمور هذه احملاوالت يتجسد يف .  وال سيما منذ الستيناتلقد بذلت حماوالت يف سبيل جتاوز هذا الطلب
تقسيم الكيانات الوطنية إىل مناطق اقتصادية يف إطار الالمركزية حبثا عن وسائل تقريب اإلدارة من املشاكل 

هام والعائق األساسي يف مسرية الالمركزية اليت عاشتها الدول الغربية يتمثل يف كيفية تقسيم املوارد وامل. احمللية
بني الدولة واملنطقة ويتمثل من جهة أخرى يف كيفية تنسيق السياسات املالية بني اجلهات مث بني هاته والسياسة 

  .وهذه املشاكل ال تزال مطروحة يف الغرب إىل يومنا هذا. املالية العامة
ألفراد وكل وتعين أن استفادة كل ا. إن عدم مشولية املذاهب الوضعية جيعل التنمية مستهدفة لنفسها

  .اجلهات منها أمر حادث قد يقع وقد ال يقع
أما يف التصور اإلسالمي املتسم بالشمولية، فإن هدف النظرية االقتصادية، وبالتايل السياسة املالية، هو 

وهذا كاف إلدراج تنمية كل جهة ضمن . البحث عن وسائل إعالء كلمة اهللا يف كل بقعة من بقاع األرض
كما أنه ال ميكن للسياسة املالية الوطنية أن تعيش تناقضات مع . حقيق اهلدف األمسىالشروط الالزمة لت

السياسات املالية اجلوهرية، ويرجع هذا إىل نوع من االستقاللية اليت حتظى ا اجلهة، وهذا احلل ليس وليد 
إذا أمعنا النظر يف و. النظرية االقتصادية أو الفكر اإلنساين ولكنه عنصر ورد يف إطار املذهب اإلسالمي

مستحقي الزكاة نالحظ أن من أهدافها، صيانة اتمع اإلسالمي صيانة متعددة اجلوانب واليت ميكن تصنيفها 
  :إىل هدفني أساسيني

  . الذي يفيد، يف مفهومه الضيق، اجلهاد على اجلبهة اخلارجية»يف سبيل اهللا«: األول ميثله سهم
ومن شروط هذه ) أو اجلبهة الداخلية(تمع اإلسالمي وتقويته من الداخل والثاين يتجلى أساسا يف صيانة ا

ومن املعلوم أن هذه االنشقاقات كثريا ما تستمد . الصيانة عدم إتاحة الفرصة لزرع بذور االنشقاقات الداخلية
لة من طرف وما تسخري الزكاة هلذه الوضعية االجتماعية النبي. جذورها وقوا من تعميق الفوارق االجتماعية

إال دليل قوي على أن اتمعات مهددة من الداخل كما هي مهددة من اخلارج، أو ... العليم، احلكيم، اخلبري
  بعبارة أخرى يعترب اإلسالم عدم التوازن الداخلي وتكريس 
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بل إن . االنقسامات والفوارق االجتماعية وانعدام التضامن عناصر هدامة دد اتمع كما يهدد من اخلارج
لذا فإن موارد الزكاة، اليت هي أول مظهر من . االنتصار على الغزاة يتوقف على مدى متاسك اجلبهة الداخلية

مظاهر التضامن، ال بد أن تستهدف أقصى قدر ممكن من العدالة االجتماعية من أجل جمتمع بنيانه مرصوص 
  .يشد بعضه بعضا

وهنا يتأتى . اة أن تعجز عن تغطية كل النفقات الالزمة ميكن ملوارد الزك- انطالقا من واقعنا -ولكن 
وفعالية الزكاة كأداة حملية تقتضي . الدور التكميلي الذي جيب أن تلعبه موارد الدولة يف إطار السياسة املالية

ج الالمركزية مبفهومها احلقيقي، وهو ما حدث فعال يف التاريخ اإلسالمي يف إطار انسجام تام مع السياسة 
: وخري دليل على ذلك هو ما كتبه املاوردي يف الوالية العامة عندما أظهر أن من بني مهام الوايل. الية العامةامل
 »النظر يف تدبري اجليوش، وترتيبهم يف النواحي وتقرير أرزاقهم إال أن يكون اخلليفة قدرها فيدرها عليهم«
  .»جباية اخلراج وقبض الصدقات وتقليد العمال فيها«و

 إذ إن للوايل مثال تقدير األجور مع »الناحية«راسة هذه الصالحيات تظهر فعال مدى استقاللية إن د
الزيادة فيها كلما دعت الضرورة إىل ذلك، أي للحفاظ على طاقتها الشرائية ولكن ليس له أن يزيد فيها هدف 

ة على التوازن العام الذي هو من حتسني مستواها نظرا ملا هلذا النوع من املبادرات احمللية من انعكاسات سلبي
اختصاص السياسة املالية للدولة، وما جيري على األجور جيري كذلك على توزيع الصدقات حمليا إذ إن 

والسياسة املالية العامة هي اليت هلا الصالحية يف حتديد . مستوى الفقر له حمتوى حملي كما له حمتوى وطين
جلهات وحسب مستوى األسعار واملداخيل، كما أا ختطط لكيفية حاجات الفقراء واملساكني، وذلك حسب ا

توجيه فائض اجلهات الغنية حنو اجلهات األقل غىن ليس فقط لضمان حد أدىن من املوارد لكل فرد بل كذلك 
ولكن يف . إال أن تشغيل كل الطاقات املتاحة حاليا لن يتم حتقيقه إال يف املدى البعيد. لضمان الشغل للجميع

ر حتقيق ذلك تبقى املسؤولية كاملة ملواجهة احلاجيات األساسية لكل عاطل، إقرارا حلقه يف املطالبة بشغل إطا
  .أو بأجرة أو بصدقة إن اقتضى احلال، ألن اإلسالم ال يقبل بالتهميش
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فري حىت لو افترضنا تو. وموارد الزكاة لن تكون كافية ملعاجلة كل املشاكل املتجددة حسب املكان والزمان
كل املوارد عند الدولة، فإنه من الصعب، يف غياب الالمركزية، إحصاء كل احلاالت ملعاجلتها بالسرعة اليت 

إذ إن خصوصياا . تفرضها احلالة، ويف هذا اإلطار بالذات يظهر مدى أمهية دور الزكاة على الصعيد احمللي
الستفادة بصفة مباشرة من استثمارات الدولة أو تؤهلها أكثر من سواها ملعاجلة مشاكل فئات معينة مل تستطع ا

ويف هذا اإلطار بالذات ميكن تقسيم املهام بني دور الزكاة ودور املوارد العامة األخرى . استثمارات اخلواص
  .يف إطار سياسة مالية واحدة حىت ميكن تدبري أموال املسلمني مبا يقتضيه الشرع أي دون تقصري وال تبذير

ماعي للصدقات أصله التعاون، وقد يكون من األفضل صرف جزء منها يف أعمال من إن اجلانب االجت
والتعاونيات اإلنتاجية فيما بني املستحقني جمال خصب وال سيما . شأا تقوية هذا الروح التعاوين بني املسلمني

 املثال إحياء األراضي ومن بني املشاريع اليت ميكن تبنيها نذكر على سبيل. على مستوى اجليوب الصغرية للبطالة
امليتة وبناء السدود الصغرية ومد قنوات لسقي أراضي الفالحني الفقراء، وإنشاء مصانع لتحويل الثروات احمللية 

  .وغريها شريطة أن يتم التمليك اجلماعي للمستفيدين املستحقني
ا اليت تم أكثر باملشاريع استثماراوواالهتمام احمللي ذه املشاريع يكون مبثابة امتداد لنفقات الدولة 

ومثل هذا التكامل بني موارد الزكاة والدولة جيب أن يعم . الكربى أو اجلهات اليت تتمركز فيها البطالة أكثر
وبذلك تكون الزكاة مبثابة نظام قائم بذاته ولكن يف إطار تصور . كل اجلوانب يف إطار سياسة مالية معينة

  .مشويل ملعاجلة املشاكل
 الزكاة قد ميثل احلد األدىن الذي تقوم عليه إعادة التوزيع، أما حتسني التوزيع فيتم عرب قنوات إن دور

  .وموارد الدولة عند وجودها. أخرى مثل الصدقات التطوعية واإلنفاق



 ٥١٠

  :اخلالصة
ديث إال أن غياب التجربة اإلسالمية يف العصر احل. يكتسي موضوع السياسة املالية يف اإلسالم أمهية بالغة

وذلك راجع إىل أن السياسة املالية . حتول دون جتاوز العموميات للدخول يف التفاصيل بصفة دقيقة ومقنعة
  .تستوجب استيعاب الواقع وطرح احللول، ولكن هل ميكن التفكري يف احللول امليدانية دون ميدان؟

ء من حتديد األولويات اليت جيب وبالرغم من ذلك فإن هذا ال يعين استحالة دراسة ما ينبغي أن يكون ابتدا
النظام املايل والسياسة املالية مبعزل عن سلبيات واقعنا وتنهج : االنطالق منها، وخنص بالذكر حتديد مصطلحني

  .النظريات الغربية اليت ال متلك نظاما ماليا قادرا
  .دراسة السياسات املالية اليت عرفها التاريخ اإلسالمي فكرا وتطبيقا

  .اسة مالية إسالمية حديثة فيقتضي إجياد التربة الصاحلة هلاأما وضع سي
وأما املبدأ الذي تقوم عليه هذه السياسة فهو احلرية يف إطار النظام املايل اإلسالمي سواء على مستوى 

  .املوارد أو اإلنفاق أو تركيبهما أو مستوامها
  .واهللا نسأل أن يوفقنا مجيعا ملا حيبه ويرضاه

  رمحة اهللا وبركاته،،،والسالم عليكم و
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  اإلنفاق العام وضوابطه يف االقتصاد اإلسالمي
  :مدخل

اإلسالم موضوع اإلنفاق العام عناية تامة ووضع له نظرية متكاملة يف الوقت الذي مل يكن فيه أوىل 
 معامل للنظام اإلسالمي - -لإلنفاق العام أية قواعد صحيحة يف باقي دول العامل عندما حدد رسول اهللا

  . العامةصلحملن مراعاة لتشريعا وتنفيذا إذ كانت مالية الدولة مندجمة يف مالية احلاكم ينفق كيف يشاء دو
 يستقر يف املدينة وتتكون الدولة اإلسالمية وتظهر القواعد القانونية للمعاملة بني -  -وما كاد الرسول 

الدولة والفرد وبني األفراد بعضهم وبعض وبني الدولة اإلسالمية وعالقاا باجلماعات والدول األخرى، إال 
م اليت حصل عليها املسلمون من الغزوات واليت تكونت منها أكرب نسبة وبدأت تتكون مالية الدولة من الغنائ

  .من مالية الدول يف أول عهدها
  : وكان أول تنظيم لإلنفاق يف مال الدولة أعقب غزوة بدر مباشرة وذلك يف قوله تعاىل  

                                   ∗.  
  .إذًا وضحت اآلية موردا من موارد الدولة وبينت كيفية توزيعه بني الدولة واملقاتلني

ولكن رغم جتمع بعض األموال لدى الدولة، إال أا كانت غري كافية إلشباع احلاجات العامة املتزايدة 
ومع كثرة الغزوات وحصول الدولة على . غطى بتربع أغنياء املسلمني ومن الطبقة املتوسطة منهموكانت ت

  الغنائم ومع ظهور اإلسالم ومع فرض الزكاة تكونت أموال كبرية وابتدأت النفقات العامة يف الزيادة لتمويل 

                                     
  .٤١: سورة األنفال، اآلية ∗
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اإلسالمية املترامية األطراف والنفقات احلاجات العامة املتزايدة يف الدفاع واألمن الداخلي واألمن بني األقطار 
 واخللفاء من بعدمها معاشات كثرية للمهاجرين - رضي اهللا عنهما-االجتماعية، حني أغدق أبو بكر وعمر

  .واألنصار وذريام كما أقيمت الدواوين لقيد اإليرادات والنفقات
االجتماعية، بل إا أقامت ومل تكتف الدولة باإلنفاق على اجلهاز اإلداري فقط فضال عن النفقات 

 فعندما استوىل -رضي اهللا عنه -القواعد األساسية للتنمية االجتماعية واالقتصادية، وظهر ذلك يف عهد عمر 
  .املسلمون على أراضي العراق والشام ومصر أقيمت السدود والقناطر والترع وعبدت الطرق

 احلاجات العامة األساسية وكذلك النفقات إن النفقات االجتماعية كانت يف أول ظهور اإلسالم إحدى
  .احلربية اليت كانت الدولة اإلسالمية يف أمس احلاجة إليها

إن هذه االنطالقة للمالية العامة اإلسالمية يف جمال النفقات العامة أو اإلنفاق العام هلي انطالقة مرتبطة 
 اإلسالمي مضمون النفقة العامة ليجعلها أداة وقد وسع النظام املايل. بقواعد ومبادئ التشريع واستظهار احللول

فعالة يف جمريات األمور االقتصادية واالجتماعية إذ يرى اإلنفاق العام عامل حفز على زيادة اإلنتاج، ومضاعفة 
  .الدخل، وليس عامل استهالك لثروات اتمع

لة يف احلصول على موارد وليس والنظام املايل اإلسالمي يرى أن حجم اإلنفاق العام إمنا خيضع لقدرة الدو
لسلطة الدولة القهرية يف اجلباية من األفراد كما ذهب إىل ذلك نظام املال واالقتصاد الوضعي وهو يضاعف من 
دور اإلنفاق العام كأداة من أدوات السياسة املالية العامة اإلسالمية يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 

فالنظام املايل اإلسالمي يرى أن دور اإلنفاق العام جيب أن يتعدى تسيري . لبية يف التدخلبعيدا عن احليادية والس
املرافق التقليدية كاألمن والدفاع والصحة والتعليم واملواصالت، إىل حتقيق أهداف الدولة اإلسالمية السياسية 

  .واالقتصادية واالجتماعية ما يترتب عليه زيادة اإلنتاج ومضاعفة العمران
وقد أرسى النظام املايل اإلسالمي ضوابط وقواعد فريدة يف اإلنفاق العام جعلت منه أكثر ضبطا وصالحية 

  ونفعا وحتقيقا لألغراض املرجوة منه، بعد أن جعل 
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هناك ترتيب أولويات يف النفقات العامة على ضوء مفهوم احلاجة يف الفكر اإلسالمي الذي ينبين على معيار 
 اإلشباع كما أنشأ نظاما متكامال للرقابة على اإلنفاق العام قابال للتطوير على حسب كل املصلحة العامة يف

عصر ومصر، ومن مث مل يدع لويل األمر جماال سوى التقيد بضوابط وقواعد حتكم تصرفه يف املال العام ملصلحة 
  .األمة

صاد اإلسالمي من خالل على ضوء ذلك يهدف هذا البحث إىل بيان اإلنفاق العام وضوابطه يف االقت
  :احملاور اآلتية

  .عناصره مفهومه، وطبيعته: اإلنفاق العام: أوال
  .ترتيب النفقات العامة وأولوياا: ثانيا
  .حدود اإلنفاق العام: ثالثا
  .أدوات الرقابة على اإلنفاق العام: رابعا

  .وسائل ترشيد الرقابة على اإلنفاق العام: خامسا
  .إلنفاق العام يف النظام املايل اإلسالميضوابط وقواعد ا: سادسا
  .الضوابط املؤسسة اليت حتكم تصرف ويل األمر يف املال العام: سابعا

  :عناصره، مفهومه وطبيعته: اإلنفاق العام: أوال
  : عناصر النفقة العامة يف الفكر اإلسالمي-١

احلسن املاوردي يف كتابه املايل لعل أوضح من حدد عناصر النفقة العامة يف الفكر اإلسالمي اإلمام أبو 
وكل حق وجب صرفه يف مصاحل املسلمني فهو حق على بيت املال فإذا «:  إذ يقول»األحكام السلطانية«

صرف يف جهته صار مضافا إىل اخلارج من بيت املال سواء خرج من حرزه أو مل خيرج ألن ما صار إىل عمال 
 ومن هذا النص تبني أن حتقيق املصاحل العامة حق )١(»جار عليهاملسلمني أو خرج من أيديهم فحكم بيت املال 

وواجب على بيت املال فإذا وجهت األموال العامة إىل حتقيق هذه املصاحل بواسطة عمال الدولة كانت هذه 
  األموال نفقات عامة وبتعبري املاوردي

                                     
  .٢٤٢، ص١٩٧٨ املاوردي، األحكام السلطانية، الطبعة التوفيقية، القاهرة سنة )١(
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ة يف الفكر املايل اإلسالمي إذا  فالنفقة العام»فإذا صرف يف جهته صار مضافا إىل اخلارج من بيت املال«
  :تتكون من العناصر التالية

  .استخدام مال  ) أ
 . أن يكون هذا املال خارجا من أيدي عمال املسلمني ) ب
 ).أي من األموال العامة(أن يكون هذا املال من حقوق بيت املال   ) ج
  .)١(أن ينفق هذا املال يف حتقيق مصاحل املسلمني) د

لية للنفقة العامة، أي أن تكون ماال أو نوعا من أنواع املال حيقق منفعة فالعنصر األول يبني الصفة املا
بأنه كل ما له منفعة مباحة شرعا من نقد أو عني، أو أرض، أو حيوان، أو «مباحة شرعا ويعرف املال شرعا 

دام نوع  فال يشترط يف النفقة العامة أن تكون مبلغا من النقود وإمنا يكفي استخ)٢(»زرع أو ثروة وغري ذلك
  .من أنواع املال يف اإلسالم أيا كان ذلك املال وما دامت له منفعة مباحة شرعا

أما العنصر الثاين فيبني الصفة العامة للشخص القائم باإلنفاق أي أن يكون املال خارجا من أيدي عمال 
ونوابه فال يكفي أن املسلمني أي الذين هلم حق التصرف يف املال العام بإذن مجاعة املسلمني، وهم اإلمام 

يستخدم املال يف إشباع حاجة عامة كي يكون نفقة عامة بل ال بد أن يكون ذلك بواسطة اإلمام أو من ينوب 
عنه يف ذلك وال يشترط يف النائب عن اإلمام أن يكون موظفا عاما بل يكفي أن يكون مأذونا له يف ذلك من 

  .م الباطنة نفقات عامة ألن اإلمام فوض ذلك إليهمقبل اإلمام، فما ينفقه املسلمون من زكاة أمواهل
والعنصر الثالث يبني أن مصدر النفقة جيب أن يكون من األموال العامة حىت تتصف النفقة بالعمومية أي 

  أن مصدر النفقة هنا بيت املال مبعىن أن يكون املال مضافا 

                                     
، ص ١٩٨٢كلية التجارة . جامعة األزهر. يوسف إبراهيم يوسف، حماضرات يف تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي.  د)١(

  . وما بعدها٨٠٦
  .٥، ص١٩٧١مصطفي عبد الواحد، املال يف اإلسالم، جممع البحوث اإلسالمية، القاهرة سنة .  د)٢(
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كل ما يستحقه املسلمون ومل «العامة وهي إىل حقوق بيت املال، فحقوق بيت املال يف اإلسالم هي األموال 
فاإليرادات الضريبية وإيرادات املسلمني إمنا يستحقها اجلميع يف  )١(»يتعني مالكه منهم فهو من حقوق بيت املال
  .)٢(»فما ألحد إال وله يف هذا املال حق«األصل وتقسم بينهم طبقا لقواعد الشريعة 

ألموال يف إشباع احلاجات العامة فإمنا تكون نفقات عامة أما إذا مل فإذا أنفق عمال املسلمني هذه ا
يستخدموها يف ذلك بأن أنفق اإلمام أو نائبه من ماله اخلاص على بناء مستشفى أو جامعة مثال فإا ال تدخل 

  .يف نطاق اإلنفاق العام شأا شأن ما ينفقه األفراد العاديون
يسيغه الفكر املايل اإلسالمي بصفة العمومية على النفقة إذا استهدفت أما العنصر الرابع واألخري فهو ما 

النفع العام واملصلحة العامة أي إنفاق املال العام يف املصاحل العامة، فاهلدف من اإلنفاق العام هو حتقيق املصاحل 
هم بذاته فما حيتاجه العامة وسد احلاجات العامة اليت يعود سدها بالنفع على مجيع املواطنني وليس على فرد من

املسلمون يف دفع الضرر عنهم أو جلب النفع هلم، فدفع املال إليه أو يف حتقيق ملصلحة عامة وما سوى ذلك فال 
جيوز دفع املال العام إليه أو فيه، وجيب أن يالحظ أن اعتبار املصلحة عامة أو خاصة إمنا هو خاضع لتقدير 

بالذي يرى أنه خري للمسلمني وأصلح ألمرهم ويضع املال موضعه وال ويعمل «اإلمام بعد أن يشاور املسلمني 
  .)٤( فاألصل أن املال العام ينفق فيما ينوب اإلمام من أمور الناس حبسن النظر لإلسالم وأهله)٣(»حيايب به
  : مفهوم النفقة العامة يف الفكر املايل اإلسالمي-٢

ايل اإلسالمي بعد أن وضحت لنا عناصر هذه النفقة، ميكن أن نتبني مفهوم النفقة العامة يف الفكر امل
مبلغ من املال داخل يف الذمة املالية للدولة يقوم اإلمام أو : النفقة العامة يف اإلسالم«ويتلخص هذا املفهوم يف 

  من ينوب عنه باستخدامه يف إشباع 

                                     
  .٢١٣ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص)١(
  .٤٦هـ، ص١٣٣٧ أبو يوسف، اخلراج، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط، سنة )٢(
  .١٥٨ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص)٣(
  .٤٢-٢٥م ص ١٩٦٨ أبو عبيد القاسم بن سالم، األموال، طبعة مكتبة الكليات األزهرية القاهرة )٤(
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  :عتبار النفقة عامة وهي أي أن هناك شروطا أربعة ال)١(»حاجة عامة وفقا ملعايري الشريعة اإلسالمية
  .أن تتضمن استخدام نوع من أنواع املال -١
 .أن يكون هذا املال من األموال العامة -٢
 .أن ينفق هذا املال بواسطة اإلمام أو من ينوب عنه -٣
  .أن يستخدم هذا املال يف إشباع حاجات تعتربها الشريعة عامة -٤

ة فإن أشبعت حاجة عامة بدون فإن ختلف شرط من هذه الشروط خرجت النفقة عن أن تكون عام
استخدام مال كأن يتطوع ا األفراد أو يسخرون هلا، فإن هذا ال يعترب من قبيل النفقات العامة يف الفكر 

  .)٢(اإلسالمي
وإذا أشبعت حاجة عامة باستخدام مال ليس من األموال العامة فإن النفقة ال تكون عامة ومثال ذلك 

  .زوات اإلسالم على عهد النيب معظم النفقات اليت مولت ا غ
وإذا استخدمت أموال عامة إلشباع حاجة كافة بغري إذن الدولة فهي أيضا ال تعترب نفقة عامة لتخلف 

  .شرط تصرف الدولة يف هذه األموال، كما إذا قام فرد بتوزيع زكاة ماله بنفسه بينما الدولة تتوىل مجعها
يف إشباع حاجة خاصة فإن النفقة ليست نفقة عامة وإمنا هي تبديد وإذا استخدم املال العام بواسطة الدولة 
  .للمال العام واحنراف به عما هو مؤسس له

  .هذا هو مفهوم النفقة العامة وعناصرها يف الفكر املايل اإلسالمي فما هي طبيعة هذه النفقة يف هذا الفكر؟
  : طبيعة النفقة العامة يف الفكر املايل اإلسالمي-٣

 اإلسالمي موقفا متباينا من موقف كل من الفكر املايل التقليدي واحلديث من حيث نظرته إن للفكر
 لطبيعة النفقة العامة، يعمق ويوسع من الدور الوظيفي للنفقة

                                     
  .١١٣-١١٢يوسف إبراهيم يوسف، حماضرات يف تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي مرجع سابق ص .  د)١(
  .١١٤-١١٣الفكر االقتصادي اإلسالمي مرجع سابق ص يوسف إبراهيم يوسف، حماضرات يف تاريخ . د)٢(
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العامة، وال يعتربها أداة حتطيم واستهالك للثروة والقيم، وال حيصر دورها يف الناحية احليادية فقط، ويتبىن هلا 
 عملية توزيع الثروة ويف التأثري يف جمريات األمور االقتصادية واالجتماعية، بل هي أداة للعمران دورا أوسع يف

  )١( :والتقدم وعليه ميكن أن حنصر طبيعة النفقة العامة يف الفكر املايل اإلسالمي يف أمور ثالثة
  .لتقدمالنفقة العامة وسيلة لزيادة الدخل القومي والثروة أي أا إدارة للعمران وا  ) أ

 .النفقة العامة تعمق دور السياسة املالية يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية ) ب
  .اإلحجام عن اإلنفاق إهالك للمجتمع  ) ج

 :النفقة العامة وسيلة لزيادة الدخل القومي والثروة وأداة للعمران والتقدم) أ
تاج وعرض السلع وترفع من معدالت ويعين ذلك أن النفقة تعمل على حفز النشاط االحتياجي وزيادة اإلن

الطلب والعمالة وحتفز احلركة يف السوق وتضاعف الثروة املالية املتداولة، وتضخم انسياب األموال إىل اخلزانة 
العامة وتزيد من بنود اإليرادات يف امليزانية باالقتطاعات اليت تتم بالضرائب والقروض والرسوم، مما يؤدي 

  ..)٢(ل القومي والثروةبالتايل إىل تزايد الدخ
 وهو ذا خالف -والفكر املايل اإلسالمي ال يرى يف اإلنفاق العام عامل حتطيم للثروة وللقيم بل حافظا هلا

موقف الفكر املايل الوضعي وهو ال يرى يف اإلنفاق العام عامل استهالك جلزء من ثروة اتمع بل عامل حفز 
اعفة اإلنفاق العام حىت ال يعم الكساد وتتوقف حركة النمو يف وإنتاج للثروة ولذا فهو يقرر وجوب مض

  .القطاعات اإلنتاجية املختلفة، ومن مث ينقص العمران وحيل اخلراب

                                     
  .٣٧ ص١٩٨٩ بريوت - دار اجليل-سة مقارنةا در-غازي عناية، أصول اإلنفاق العام يف الفكر املايل اإلسالمي.  د)١(
  .٣٧ مرجع سابق ص -غازي عناية، أصول اإلنفاق العام يف الفكر املايل اإلسالمي.  د)٢(
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إذن فالفكر املايل اإلسالمي يرى أن النفقة العامة تقوم بدور أساسي يف حتقيق تقدم وتنمية اتمع ورفع 
حداث الرواج االقتصادي مبا يتبعه من زيادة يف املعامالت يتبعها زيادة مستوى املعيشة فهو يراها سببا مباشرا إل

يف األرباح وارتفاع يف دخل األفراد تستطيع الدولة أن تقتطع منه كمية أكرب تقوم بإنفاقها يف الدورة التالية، 
توى األرباح وهكذا تستمر العملية يف حركة صعودية، يزيد اإلنفاق العام فيزيد مقدار الرواج، ويرتفع مس

ويف كل مرة تبتدئ من نقطة أكثر ارتفاعا يف ... والدخول وبالتايل مستوى املعيشة ويزيد دخل الدولة وهكذا
  .)١(مستوى اإلنفاق العام وبالطبع دون أن يؤدي ذلك إىل التضخم

ولعل أفضل من عرب عن ذلك من املفكرين املسلمني العالمة ابن خلدون الذي عقد فصال يف مقدمته 
والسبب يف ذلك أن الدولة والسلطان هي «: نقص يف اجلباية يقول فيه) النفقات العامة (»نقص العطاء«بعنوان 

السوق األعظم للعامل ومنه مادة العمران، فإذا احتجن السلطان األموال أو اجلبايات أو فقدت ومل يصرفها يف 
 ما كان يصل منهم حلاشيتهم وذويهم، وقلت مصاريفها، قل حينئذ ما بأيدي احلاشية واحلامية، وانقطع أيضا

نفقام مجلة، وهم معظم السواد، ونفقام أكثر مادة لألسواق من سواهم، فيقع الكساد حينئذ يف األسواق 
وتضعف األرباح يف املتاجر، فيقل اخلراج لذلك، ألن اخلراج واجلباية إمنا تكون من االعتماد واملعامالت 

ووبال ذلك عائد على الدولة بالنقص لقلة أموال السلطان . اس للفوائد واألرباحوإنفاق األسواق وطلب الن
حينئذ بقلة اخلراج، فإن كسدت وقلت مصاريفها فأجرب مبا سواها من األسواق أن يلحقها مثل ذلك وأشد 

ن عنده فقدته وأيضا فاملال إمنا هو متردد بني الرعية والسلطان منهم إليه، ومنه إليهم، فإذا حبسه السلطا. منه
  .)٢(»الرعية

فأما البتوف واملسنيات والربيدات اليت تكون يف .. «: ويقرر اإلمام أبو يوسف احلنفي هذا املعىن يف قوله
دجلة والفرات وغريها من األار، فإن النفقة على هذا كله من بيت املال ال حيمل أهل اخلراج من ذلك شيئا 

  ألن مصلحة هذا على

                                     
  .١١٦-١١٥مرجع سابق، ص .  حماضرات يف تاريخ الفكريوسف إبراهيم يوسف،.  د)١(
  .٢٥٥ ص٢ ابن خلدون، املقدمة، دار الشعب القاهرة ط)٢(
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 عام جلميع املسلمني، فالنفقة عليه من بيت املال ألن عطب األرضني من هذا وشبهه، وإمنا اإلمام خاصة أمر
  .)١( »...يدخل الضرر من ذلك على اخلرج

فالنفقات العامة يف الفكر اإلسالمي املايل هي أداة للعمران ووسيلة للتقدم ويسبغ هذا الفكر اإلجيابية يف 
اعي على الدور الوظيفي للنفقة العامة وهو ينفي الصفة السلبية يف التأثري اآلراء وحفز التقدم االقتصادي واالجتم

على الدخل واستهالكه كما يقرر الفكر املايل التقليدي وهو يفي بالدور يف إعادة توزيع الثروة كما يقرر 
  .الفكر املايل احلديث

  : ة واالجتماعيةالنفقة العامة تعمق دور السياسة املالية يف حتقيق األهداف االقتصادي) ب
 إىل -مبعىن أن النفقة العامة خترج من دور السلبية واحليادية واألعمال التقليدية كاألمن والدفاع والعدالة

دور اإلجيابية واملالية يف التدخل كأداة تستخدمها السياسات املالية يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 
أبو يوسف مبدأ استخدام النفقة العامة يف حتقيق األهداف االقتصادية بقوله ويقرر اإلمام . )٢(والسياسية للدولة

رأيت أن تأمر عمال اخلراج إذا أتاهم قوم من أهل خراجهم كروا هلم أن يف «: إىل أمري املؤمنني هارون الرشيد
روها وجرى املاء بالدهم أارا عادية قدمية وأرضني كثرية غمرة، وأم إن استحفروا هلم تلك األار، واحتف

فيها عمت هذه األرضني الغامرة وزاد يف خراجهم، أكتب بذلك إليكم فأمرت رجال من أهل اخلري واإلصالح 
يوثق بدينه وأمانته، فتوجه بذلك حىت ينظر فيه، ويسأل أهل اخلربة والبصرية فإذا اجتمعوا على أن يف ذلك 

لت النفقة من بيت املال، وال حتمل النفقة على أهل البلد صالحا وزيادة يف اخلراج أمرت حبفر تلك األار وجع
 يف كتابه إىل »كرم اهللا وجهه«ونفس املعىن يقرره علي بن أيب طالب . )٣(»فإم إن يعمروا خريا من أن خيربوا
  :األشتر النخعي وايل مصر إذ يقول

                                     
  .١٣٨ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، )١(
  .٣٩غازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سابق ص.  د)٢(
  .١١٥ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص)٣(



 ٥٢٢

لك ال يدرك إال بالعمارة، وليكن نظرك يف عمارة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج ألن ذ... «
  .)١(»ومن طلب اخلراج بغري عمارة أخرب البالد وأهلك العباد

ويعين هذا كله تعاظم دور اإلنفاق العام يف حتقيق األهداف االقتصادية واإلنتاجية بوجه اخلصوص واليت 
تماعي أبرز األغراض يترتب على حتقيقها زيادة العمران والثراء والتقدم االقتصادي ويعترب هدف الضمان االج

  .االجتماعية الذي متوله الزكاة وال يقتصر حتقيقه بالنسبة للمسلمني فقط وإمنا لغري املسلمني أيضا
وميثل الدور املوسع للنفقة العامة يف الفكر املايل اإلسالمي جواز إشباع احلاجات واألغراض االجتماعية يف 

دات اخلراج والعشور وغريها من الضرائب اليت ميكن فرضها حالة عجز حصائل الزكاة، باإلنفاق من بنود إيرا
جانب الزكاة، بل ويذهب الفكر املايل اإلسالمي يف هذا اخلصوص إىل مدى أوسع بتقرير مبدأ ختصيص بعض 
اإليرادات لنفقات معينة كالزكاة والغنائم، والفيء، وهذا خمالف ملا هو مقرر من الفكر املايل الوضعي، والذي 

  .يق مثل ذلك املبدأينكر تطب
  :اإلحجام عن اإلنفاق إهالك للمجتمع) ج

 إن ما وضحه ابن خلدون من أن نقص اإلنفاق العام، يعين نقص العمران وكساد األسواق بعض معىن 
 : قوله تعاىل                 ∗.  

 اجلماعة باإلنفاق يف سبيل اهللا، الذي ميكن تفسريه اإلنفاق يف املصاحل العامة أي اإلنفاق فاهللا تعاىل يأمر
العام، وحذر من عدم االستجابة هلذا األمر باإلحجام عن اإلنفاق إمنا يعين هالك اجلماعة، وأا تلقي بنفسها 

  اخنفاض مستوى املعيشة إىل آخر ما إىل التهلكة أي سوء األموال االجتماعية واالقتصادية، من كساد األسواق و

                                     
  .٢٣ص . ١٩٧٣ سنة ٢ املكتبة العصرية ط- بريوت-النظام املايل يف اإلسالمعبد اخلالق النواوي، .  د)١(
  .١٩٥: سورة البقرة اآلية ∗



 ٥٢٣

 من معان فكأن النفقة العامة يف الفكر اإلسالمي حتمل يف طياا للجماعة »التهلكة«ميكن أن حيتمله وصف 
  .)١(احلياة والرقي واالزدهار وكل ما هو ضد اهلالك من معان

هى فيه عن اكتناز األموال، ألن وهلذا فإن القرآن الكرمي يدعو بكل الطرق إىل اإلنفاق يف الوقت الذي ين
اكتنازها إخراج هلا عن حلبة اإلنتاج وإنقاص للحجم الكلي لإلنفاق وذلك يعين اخنفاض مستوى الدخل 

 واإلسالم إذ يدعو إىل اإلنفاق وينهى عن االكتناز -القومي يف الفترة التالية بإضعاف مقدار األموال املكترتة
نه يدعو إىل أن يكون اإلنفاق بالقدر املطلوب حتقيقا للتنمية االقتصادية ويف نفس الوقت ينهى عن اإلسراف فإ

من ذلك تتضح لنا الطبيعة اإلجيابية لإلنفاق العام . )٢(املستمرة ودفعا ملستوى املعيشة وبعد اتمع عن اهلالك
وسع يف عملية توزيع  أاوسعة الدور الوظيفي هلذا اإلنفاق العام يف الفكر املايل اإلسالمي مما يؤسس له دور

الثروة إذ تعترب النفقة العامة يف هذا الفكر أداة للعمران والتقدم، والشيء الذي جيعلها تضاعف الدخل القومي 
والثروة باإلضافة إىل مضاعفتها للدور الذي تقوم به السياسة املالية يف حتقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية 

ون هناك جمال لإلحجام عن اإلنفاق العام الذي يعين هالك اجلماعة، ومن مث للدولة اإلسالمية، وبذلك لن يك
يتأكد لنا الدور اإلجيايب البارز لطبيعة اإلنفاق العام يف إرساء االستقرار االقتصادي واالجتماعي وإقامة العدل 

  .واملصلحة مناط الشريعة اإلسالمية
  : ترتيب النفقات العامة وأولوياا-ثانيا

ترتب النفقات العامة على حسب أولوياا على ضوء مفهوم احلاجة يف الفكر اإلسالمي، وينطلق ميكن أن 
مفهوم احلاجة أصال عن شعور النفس البشرية باالحتياج واالفتقار، ويعلق الفكر اإلسالمي املايل صفة العمومية 

 يف اتمع اإلسالمي ومبا فيه أي أن حاجات البشر عموما. للنفقة على إشباعها للحاجات العامة دون اخلاصة
  نفعهم ومصلحتهم، وعلى أساس أن أصل التشريع يف اإلنفاق مبين على حتقيق 

                                     
  .١١٧يوسف إبراهيم يوسف، حماضرات يف تاريخ الفكر، مرجع سابقن ص .  د)١(
  .١١٧يوسف إبراهيم يوسف، حماضرات يف تاريخ الفكر، مرجع سابق ص . د)٢(



 ٥٢٤

مصاحل األفراد الكيفية فاحلاجات العامة يف الفكر املايل اإلسالمي تتسع جلميع أوجه اإلنفاق العام وأغراضه 
تب عليه حتقيق النفع العام واملصلحة العامة لكافة االقتصادية واالجتماعية والسياسية واملالية وغريها مما يتر

  .املسلمني
وبني الفكر املايل اإلسالمي أمهية احلاجات العامة يف اإلشباع على أساس األولوية يف اإلنفاق على 
ضرورات احلاجة وبقاء واستمرار اتمع اإلسالمي ال على أساس األولوية يف احلداثة والقدم فليس يف اإلسالم 

 تقليدية وأخرى غري تقليدية؛ فنفقات الضمان االجتماعي وهي نفقات تقليدية أسبق يف اإلشباع نفقات
  .)١(والتطبيق من نفقات القضاء وهي نفقات تقليدية

  :ويقسم الفكر املايل اإلسالمي احلاجات العامة تبعا ملعيار املصلحة العامة يف اإلشباع إىل
 اتمع وحياة األفراد، وبدونه ال تستقيم احلياة ومنها مرافق األمن  وهي ما ال غىن عنه لبقاء:الضروريات) أ

  .والدفاع والصحة والعدالة والتعليم
ويف الواقع بعد أن تكونت الدولة اإلسالمية وأصبحت ا ميزانياا اعتمدت الدولة يف إشباع احلاجات 

ية إىل تسميتها الضرورات وهي اليت ال ميكن العامة البحتة على اإلنفاق العام وقد اجته علماء الشريعة اإلسالم
  .ألي دولة االعتماد على إشباعها لألفراد بل جيب أن ينفق عليها من أموال الدولة

على أن الدين اإلسالمي قد أضاف إىل هذه الضرورات إشباع حاجات املواطنني مجيعا مبا يكفيهم تغطية 
، بل إن أفراد اتمع مسئولون مسئولية تضامنية حملو نفقات معيشتهم، فهي وظيفة أساسية من وظائف الدولة

الفقر يف كل جمتمع ومسئولون عن تغطية نفقة معيشة كل فقري وأهله، أي أا فرض كفاية حبيث إذا مات فقري 
من أهل القرية بسبب اجلوع فأهل القرية مسؤولون عن دفع الدية له، وللحاكم أن يلزم األغنياء بدفع هذه 

  .)٢(الدية

                                     
  .١٥٠-١٤٩ القاهرة ص-نفقات العامة يف اإلسالم، مكتبة النهضة العربيةيوسف إبراهيم يوسف، ال.  د)١(
 يف النفقات العامة دار الفكر العريب، »دراسة مقارنة«عبد اجلليل هويدي، مبادئ املالية العامة يف الشريعة اإلسالمية .  د)٢(

  .٩١، ص١٩٨٣
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ومبعىن آخر على احلاكم إذا وجد أن أموال الزكاة غري كافية إلشباع احلاجات الفردية أن يفرض من 
 ما يعين بإشباع هذه احلاجات الضرورية - بتعبري الفقهاء-الضرائب على األغنياء أو يوظف من مال األغنياء 

  .دة من القرآن الكرميوذلك ألن اإلسالم قد قرن اإلميان باهللا باإلنفاق يف سبيله يف آيات عدي
 هي النفقات الضرورية اليت تقوم الدولة بإشباعها وال ميكن »البحتة«ومن هذا نالحظ أن احلاجات العامة 

  .قيام الدولة إال ذا اإلشباع
وتتحمل مشاق الناس بفقداا وإن كانت حيام تستمر بدوا . وهي ما تصعب احلياة بدوا: احلاجيات) ب

  :ومنها
وهي ما ) حاجيات ( التنمية االقتصادية واالجتماعية واخلدمات األساسية فعلماء الشريعة يسموا مرافق 

  .ترى الدولة القيام بإشباعه من احلاجيات بعد أن تقوم بإشباع الضروريات
إمنا  وهي ما ال تصعب احلياة بدوا وال يؤثر فقداا على حياة األفراد وال يسبب هلم املشاق و:الكماليات) ج

  .هي تزين حيام وتوفر هلم املتعة والراحة ومنها مرافق الترفيه كاحلدائق العامة وغريها
على ضوء ذلك نستطيع أن نقول إن ترتيب النفقات العامة وأولوياا يف الفكر املايل اإلسالمي إمنا يتحدد 

 غىن هلم عنه واليت يعود حتقيقها أي بأا مصاحل املسلمني وما ال«مبفهوم احلاجة العامة يف الفكر اإلسالمي 
  .)١(»بالنفع العام واليت تندرج من الضروريات إىل احلاجيات إىل الكماليات وفقا حلدود الشريعة اإلسالمية

أن أحكام الشريعة اإلسالمية إمنا يقصد بتشريعها حتقيق «أما أا مصاحل املسلمني فإنه من املتفق عليه 
  .حكام اإلنفاق العام يقصد منها حتقيق مصاحل الناس العامة يف جماهلا وعليه فإن أ)٢(»مصاحل الناس

                                     
  .١٣٠ يوسف إبراهيم يوسف، حماضرات يف تاريخ الفكر، مرجع سابق، ص.  د)١(
  .٢٥٠ ص ١٩٤٥ سنة ١٥ الشيخ عبد الوهاب خالف، جملة القانون واالقتصاد، السنة )٢(



 ٥٢٦

وأما أا تعود بالنفع العام عليهم فألن ما يعود بالنفع اخلاص على فرد بذاته ال يبيح الفكر اإلسالمي أن 
  .)١(ينفق عليه من املال العام فال يكون من مصاحل املسلمني العامة

ت إىل احلاجيات إىل الكماليات فألنه ال بد من إشباع هذه التراتيب عند وأما أا تندرج من الضروريا
 وما مل يتم إشباع الضروريات ال تعترب احلاجيات وال تعترب الكماليات من احلاجات -إشباع احلاجات العامة

  :ويؤكد العالمة ابن رجب احلنبلي هذا بقوله. العامة
مث ذوي احلاجات من املسلمني أي ) الضرورات(لعامة إن الفيء جتب فيه البداءة مبهمات املسلمني ا

  .)٢( )الكماليات(مث يقسم الباقي بني عمومهم أي ) احلاجيات(احلاجيات مث يقسم الباقي بني عمومهم أي 
 فألن ما جياوز تلك احلدود ال ميثل حاجة معتربة يف الفكر -وأما أا وفقا حلدود الشريعة اإلسالمية

  .ن يكون حاجة عامةاإلسالمي أصال فضال أ
ونستطيع أن نالحظ على مفهوم احلاجة يف الفكر اإلسالمي والذي تترتب على حتديده النفقات العامة 

  :)٣(وأولوياا ما يلي
أنه مفهوم متسع منذ البداية يشمل كافة أوجه اإلنفاق املستقيمة اليت تضطلع ا دولة من الدول دون  -١

 أو تفرض نوعا من اإلنفاق مل يتضمنه فهو يشمل كافة حاجات حاجة إىل ظهور اجتاهات جديدة لتضيف
اتمع، فقد أقر نفقات الضمان االجتماعي منذ أربعة عشر قرنا، تلك اليت مل ينتبه إليها الفكر املايل 

  .احلديث إال يف هذا القرن، وأقر لكثري من أوجه اإلنفاق اليت عرفها العامل غري اإلسالمي يف القرن العشرين

                                     
  .١٢٨-١٢٧ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، )١(
  .٢٨٩-٢٩٠ ص ١٩٣٤ ابن رجب احلنبلي، االستخراج ألحكام اخلراج، املطبعة اإلسالمية، األزهر، القاهرة، سنة )٢(
  .١٣٢-١٣١ يوسف، حماضرات يف تاريخ الفكر، مرجع سابق، ص يوسف إبراهيم.  د)٣(



 ٥٢٧

ه يعطي أولوية ملرفق الضمان االجتماعي فيخصص له موردا مستقال ال ينفق على غريه قبل أن يستويف أن -٢
 .حاجته ويعينه بغري هذا املورد إذا مل يكفه

ال يعرف هذا املفهوم ما يسمى النفقات التقليدية وغري التقليدية بل إن كل هذه النفقات متشاة وتتسابق  -٣
ذي وضعه هذا الفكر بتقدمي الضروريات على احلاجيات وهذه على الكماليات، فيما بينها طبقا للترتيب ال

ورمبا كانت بعض النفقات املعروفة بأا غري تقليدية يف الفكر الوضعي أسبق يف الظهور لدى الفكر 
وهو بند غري (اإلسالمي من النفقات التقليدية وعلى سبيل املثال فقد كانت نفقات الضمان االجتماعي 

  ).وهو من أهم البنود التقليدية يف الفكر الوضعي(أسبق يف التطبيق من نفقات القضاء ) يتقليد
وأخريا نستطيع أن نقول إن املفاضلة بني بعض أنواع احلاجات العامة يف اإلنفاق واإلشباع إمنا خيضع 

  :لبعض القواعد الفقهية يف التطبيق مثل
  .»درء املفاسد مقدم على جلب املنافع«

  .»الضرورات تقدر بقدرها«وقاعدة 
  .»حتمل الضرر اخلاص لدفع الضرر العام«وقاعدة 

  : حدود اإلنفاق العام-ثالثا
  :تتحدد نفقات الدولة طبقا لقاعدتني أساسيتني

  .فلسفة الدولة يف اإلنفاق: القاعدة األوىل
  .طاقة الدولة يف احلصول على اإليرادات العامة: القاعدة الثانية

  : دة األوىل فنجد أن فلسفة اإلسالم يف اإلنفاق تتسم مبا يليأما بالنسبة للقاع
إن أول مبدأ مايل يف اإلسالم وهو الذي يعقب املبدأ الروحي أي اإلميان باهللا ومبحمد عليه الصالة   ) أ

والسالم وكتبه ورسله هو حمو الفقر أي أن تتدخل الدولة لتحقيق التكافل االجتماعي ألفراد األمة وتلتزم 
  لكل فرد حتقيق بأن تضمن 



 ٥٢٨

مستوى الئق من املعيشة حبيث غدا حال العجز أو الفقر أو املرض أو الشيخوخة دون حتقيق هذا املستوى   
وهذا املستوى ال يضمن للفرد حاجاته املعيشية فقط من مأكل وملبس . الذي تكفلت الدولة بتحقيقه

شة الذي حيياه أفراد اتمع اإلسالمي وكساء، بل إن الدولة ملزمة بأن تضمن له املستوى الالئق للمعي
والذي يتميز ) حد الكفاية(والذي خيتلف باختالف الزمان واملكان وهو ما يسميه رجال الفقه اإلسالمي 

عما يسمى حبد الكفاف وهو حق مقدس تكفله الدولة لكل فرد بصرف النظر عن جنسيته أو ديانته طاملا 
  .)١(تواجد يف جمتمع إسالمي

فيدفع إىل الفقري واملسكني من الزكاة ما خيرج به من اسم الفقر واملسكنة إىل أدىن «: اورديويقول امل  
  .»تقدير العطاء معترب بالكفاية«:  كما يقول»مراتب الغىن

وعلى اإلمام أن يتقي اهللا يف صرف األموال إىل املصارف، فال يدع فقريا إال أعطاه «: ويقول السرخسي  
عياله وإن احتاج بعض املسلمني، وليس يف بيت املال من الصدقات شيء، من الصدقات حىت يغنيه و

  .»أعطى اإلمام ما حيتاجون إليه من بيت املال
 كما أن املبدأ األول حمو الفقر يف اتمع اإلسالمي كذلكم الدفاع عن الدين فاإلنفاق على الدفاع عن   ) ب

 .الدين من أوىل واجبات احلاكم اإلسالمي
اكم اإلسالمي أن يقوم بالقواعد األساسية للتنمية االقتصادية وهي حاجات ضرورية كذلك جيب على احل  ) ج

 .للمجتمع لكي يستمر يف نشاطه
 ما يصلح أهلها ثالثة «: فما جاء يف كتاب عمرو بن العاص إىل عمر بن اخلطاب يف وصف مصر وفيها

  :أشياء
  .أال يقبل قول خسيسها يف رئيسها: األول  

                                     
  .٣٦-٣٤ ص ١٩٧٣ مكتبة األجنلو -حممد شوقي الفنجري، اإلسالم واملشكلة االقتصادية.  د)١(



 ٥٢٩

  .ويصرف يف عمارة ترعها وجسورها) خراجها(فاعها يؤخذ ارت: الثاين  
  .)١(»ال يستأدى خراج كل صنف إال منه عند استهالكه: الثالث  
ولعلنا نذكر مرة . ومن هذا يتضح أنه جيب على الدولة أن تقوم بإنشاء القواعد األساسية للتنمية    

  :أخرى قول اإلمام علي لألشتر النخعي
  .»أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراجوليكن نظرك يف عمارة األرض «  

جيب أن تقوم الدولة باالستثمار وزيادة اإلنتاج بذاا إذا رأت ضرورة لذلك لقلة اإلشباع من احلاجات ) د
  .اخلاصة أو لوجود نقص يف السوق وحملاربة االحتكار أو ارتفاع األسعار

لة يف العديد من امليادين هي اليت حتدد هذه إن املهام اجلسام اليت ألقاها التشريع اإلسالمي على عاتق الدو
النفقات لتحقيق هذه املهام، واهلدف األمسى الذي يرمي اإلسالم إىل إدراكه من جراء هذه النفقات هو حتقيق 

طاقة الدولة اإلسالمية يف : القاعدة الثانية. العدالة التوزيعية بوجه خاص، والعدالة االجتماعية بوجه عام
  .رادات العامةاحلصول على اإلي

طاقة الدولة اإلسالمية كبرية يف احلصول على اإليرادات مثل الدول يف العصر احلديث فهي ليست مقيدة 
باحلدود املبنية يف الزكاة ما دام اتمع اإلسالمي يف حاجة إىل املال بل إن املال مال اهللا لدى األفراد فيستطيع 

 نفقة معيشته ويستطيع أن يقترض من األفراد واملؤسسات أن يأخذ احلاكم من كل فرد ما يزيد عن حاجة
  .املالية للدولة

والسياسة املالية للدولة هي تدبري مواردها ومصارفها مبا يكفل سد النفقات اليت تقتضيها املصاحل العامة من 
  غري إرهاق لألفراد وال إضاعة ملصاحلهم اخلاصة وعليه

                                     
 ١٩٧٤عبد العزيز الصاحل النعيمي، نظام الضرائب يف اإلسالم، رسالة دكتوارة مقدمة لكلية احلقوق جامعة القاهرة .  د)١(

  .٢٠٤ص



 ٥٣٠

ت العدل واملساواة حبيث ال يطالب فرد بغري ما يفرضه القانون وال ال بد أن يراعى يف احلصول على اإليرادا
  .)١(يفرض على فرد أكثر مما حتتمله طاقته وتستدعيه الضرورة

وعليه ال جيوز للحاكم أن ينفق مما ال يتفق مع الشريعة اإلسالمية فينفق ببذخ أو ترف على نفسه أو 
  . املمتلكات الضرورية اليت اقتضتها املصلحة العامةحاشيته، وال يستطيع أن يفرض من األموال أو تأميم

 ةصلحمفطاقة الدولة يف احلصول على اإليرادات حمددة يف نطاق املبادئ العامة يف اإلسالم ويف نطاق 
اجلماعة اإلسالمية إذ إن النصوص الواردة يف شأن املوارد اإلسالمية املالية ووجهة النظر اليت أباا كبار 

هادهم وشوراهم يؤخذ منها أن األساس الذي بنيت عليه هذه املوارد هو توفري ما تتطلبه الصحابة يف اجت
املصاحل العامة من النفقات وتأمني أرباب األموال على أنفسهم وأمواهلم، وحتقيق ما تقضي به الوحدة 

  .)٢(االجتماعية من التضامن والتعاون وهذه أسس تتقبل رعاية املصاحل وتتفق وقواعد العدل
إذا كانت هذه هي فلسفة الدولة اإلسالمية يف اإلنفاق وطاقتها يف احلصول على اإليرادات العامة ومها 

ميكن تلخيص املبادئ اليت يأخذ ا الفكر املايل : قاعدتان حتددان اإلنفاق العام نفسه بالنسبة للدخل القومي
  :لقومي إىل ثالثة مبادئ هياإلسالمي فيما يتعلق بتحديد حجم اإلنفاق العام بالنسبة للدخل ا

  : حتديد حد أدىن للنفقات العامة-١
ال يوجب الفكر املايل اإلسالمي ضرورة حتديد نسبة معينة ال جيوز أن يتجاوزها حكم اإلنفاق العام، 
ولكنه أوجب ضرورة ختصيص نسبة معينة من الدخل القومي بشروط معينة حد أدىن لإلنفاق العام ال جيوز 

  .الرتول عنه
من الدخل القومي واملتوسط، ومن مث فهي حتدد أقل % ٢,٥من املعروف أن الزكاة متثل على األقل ف

  حجم ميكن أن يكون عليه اإلنفاق العام يف الفكر املايل 

                                     
  .١٠٥ ص١٩٧٧ عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، دار األجناد، القاهرة )١(
  .١١٠ عبد الوهاب خالف، السياسة الشرعية، دار األجناد، مرجع سابق، ص)٢(
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فكأن هذا الفكر يضع قيدا على سلطة الدولة حبيث ال تستطيع أن تنقص من حجم اإلنفاق العام مبا . اإلسالمي
ن الدخل القومي تقريبا، ذلك أن هذا الفكر يوجب على الدولة أن تقوم بواجبات معينة قبل خيل ذه النسبة م

  .)١(الطبقات الضعيفة اقتصاديا من رعاياها، فكان حتديد هذه النسبة وعدم جواز الرتول حبجم اإلنفاق العام
 حتدد نفقات الدولة، مبعىن وهذا املبدأ ينسجم متاما مع القاعدة األوىل، أي فلسفة اإلسالم يف اإلنفاق واليت

  .أن أول مبدأ مايل يف اإلسالم هو حمو الفقر أي أن تتدخل الدولة لتحقيق التكافل االجتماعي ألفراد األمة
هل حدد الفكر املايل اإلسالمي حدا أعلى حلجم اإلنفاق العام؟ مل يذهب الفكر املايل اإلسالمي إىل حتديد 

 أنه كلما وجد اإلنفاق العام زاد الرواج يف - مع ابن خلدون -هو يرى احلد األعلى حلجم اإلنفاق العام ف
األسواق، وزاد الطلب على السلع واخلدمات مما يترتب عليه حدوث تقدم اقتصادي يعم البالد وتزداد فيه 
م األموال لدى األفراد فيزداد بالتايل مقدار الضرائب اليت تستقطع من مال األفراد مما يؤدي إىل زيادة حج

الدخل القومي بذلك كما أشرنا يف طبيعة النفقة العامة يف الفكر املايل اإلسالمي بأا تضعف الدخل القومي 
  .وأا أداة للعمران والتقدم

  : تعادل املنفعة مع التكلفة هي اليت حتدد احلد األعلى لإلنفاق العام-٢
تب على اإلنفاق العام وهو النقطة اليت جيب يذهب الفكر املايل اإلسالمي إىل أن تعامل املنفعة الكلية متر

أن ال يزيد عنها حجم اإلنفاق العام، وهذا املبدأ حيدد لنا إىل جانب حجم اإلنفاق العام توزيع النفقات العامة 
فمىت كانت النفقة تعود مبنفعة مجاعية أكرب فيجب االستمرار يف هذه النفقات حىت . بني خمتلف االستخدامات

  .)٢( بني املنافع والتكاليفيتحقق التعامل
على أنه يف كثري من األحيان تصدر هذه املنافع عن اعتبارات سياسية بصرف النظر عن رغبات دافعي 

  وبصرف النظر عن مقدار اإلشباع الذي يتحقق . الضرائب

                                     
  .٣٠٤يوسف إبراهيم يوسف، النفقات العامة يف اإلسالم، مرجع سابق، ص.  د)١(
  .٣٠٥ مرجع سابق، صيوسف إبراهيم يوسف، النفقات العامة يف اإلسالم،. د)٢(
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عهد الدولة ومثال ذلك ما جنده من نفقات ينفقها بعض اخللفاء وخاصة يف . من القيام من أداء اخلدمات العامة
األموية والدولة العباسية الستمالة بعض الطوائف أو إلثارة الفنت بقصد توطيد أركان حكمهم، وساعدهم على 

  .)١(ذلك ما كانوا يتمتعون به من حرية التصرف يف بيت املال
  : مبدأ الرشد االقتصادي يف اإلنفاق العام-٣

على أساس مبدأ الرشد االقتصادي، أو ما يعرب عنه يوجب الفكر املايل اإلسالمي أن يقوم اإلنفاق العام 
ذلك املبدأ الذي مقتضاه البعد عن اإلسراف والتبذير والبعد عن الشح والتقتري، ومن . مببدأ القوامة يف اإلنفاق

مث اختيار طريق ثالث هو القوامة يف اإلنفاق واالعتدال فيه أي ترشيد اإلنفاق حبيث ال يرتل اإلنفاق العام إىل 
ل حجم حبيث ال يفوت على اتمع بعض املنافع كما ال يرتفع به إىل املستوى الذي يبدد اإلنفاق العام، أق

  .)٢(عندما تنخفض منفعة اإلنفاق العام عن تكلفته
  :وقد أكد سبحانه وتعاىل هذا املبدأ بقوله

                     ∗.  
فإذا ثبت . فالفكر املايل اإلسالمي يذهب إىل الضبط بني التكلفة والعائد عند القيام بإشباع احلاجات العامة

عند إقامة أحد أن عائدات هذا املشروع تزيد عن تكاليفه فإنه ميكن تنفيذ هذا املشروع، كذلك عند إجراء 
يلني إلشباع حاجة معينة وثبت من الربط بني تكلفة كل منهما وعائداته أن عائدات املقارنة بني مشروعني بد

  .أحدمها تزيد عن تكاليفه بنسبة تفوق عن اآلخر فيجب اختيار األول منهما
إذا رأيت موضعا مىت أنفقت فيه عشرة «: فاخلليفة املعتصم يقول لوزيره. ولقد طبق اخللفاء هذا الفكر

 ولضمان حتقيق مبدأ الرشد االقتصادي يف اإلنفاق »أحد عشر درمها فال تؤامرين فيهدراهم جاءين بعد سنة 
  العام يف الدولة اإلسالمية فإن 

                                     
  .٤٧٠، ص ١٩٧٩زكريا حممد بيومي، املالية العامة اإلسالمية، دار النهضة العربية .  د)١(
  .٣٠٦-٣٠٥يوسف إبراهيم يوسف، النفقات العامة يف اإلسالم، مرجع سابق، ص.  د)٢(
  .٦٧: سورة الفرقان آية ∗
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الفكر اإلسالمي يقرر وجود جمموعة من أنواع الرقابة على اإلنفاق العام تتمثل يف الرقابة الذاتية اليت تنبع من 
 اإلمام ومن يعينهم هلذا الغرض ورقابة شعبية يفرضها الشعب سلوك العاملني أنفسهم ورقابة تنفيذية ميارسها

أدوات : املسلم على ويل األمر ومن يعاونونه من العمال، هذا يف الواقع يشكل لنا احملاور التالية من البحث
  .الرقابة على اإلنفاق العام

  :أدوات الرقابة على اإلنفاق العام: رابعا
  :لة اإلسالمية وتطورهانشأة فكرة الرقابة املالية يف الدو

إن مراقبة املسلم جلانب اهللا سبحانه وتعاىل يف اإلسالم هو أدق طرق الرقابة عامة وأكثرها إحكاما على 
وخاصة يف مراحل تطورها -مالية الدولة بوجه خاص ومن مث كانت مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة 

ضرورة وجود دواوين متخصصة هلذا الغرض بل يكفي  حيث بساطة احلياة وعدم تعقيدها ال تقتضي بال-األوىل
  . يف هذا الشأن- -ما أنزله اهللا تعاىل يف كتابه الكرمي من أحكام ومبادئ عامة وتوجيهات الرسول

فمن التعليمات العامة اليت وردت يف كتاب اهللا واليت وصفت أسس الرقابة واليت تقتضي بأن يراقب الفرد 
حلاكم وأويل األمر إذا جانب أي منهم الصواب ويشمل ذلك ضمنا وبداهة مالية نفسه وأخاه املسلم ويراجع ا

    : الدولة اإلسالمية ومنها قوله تعاىل               

       ِ ∗  
  :وقال جل شأنه

                               

    ∗* فهذه اآليات تضع القانون األعم واحلكم األمشل يف الرقابة على مالية الدولة اإلسالمية   

                                     
  .١١٠: سورة آل عمران آية ∗

  .١٠٤: سورة آل عمران آية ∗*
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 يف هذا الشأن ما رواه - - النبوية املطهرة من أحاديث وتوجيهات الرسولأما ما ورد يف السنة
والذي نفسي بيده لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو ليوشكن اهللا أن يبعث  : الترمذي عنه قال

  . عليكم عقابا منه مث تدعونه فال يستجاب لكم
ة ذاتية متنعه من أن يأخذ أموال الدولة بغري نستخلص من ذلك أن عقيدة املسلم جتعله يراقب نفسه مراقب

أي دون احلاجة إىل أجهزة رقابية . حق وجتعله يؤدي حق الدولة دون حاجة إىل رقيب غري عقيدته الصادقة
  .متخصصة وهذا من مراقبة الفرد لذاته أو الرقابة الذاتية

 يف أي موضوع كان، فيأمر كل من وباإلضافة إىل رقابة املسلم لنفسه فاملسلم مأمور بأن ينهى عن املنكر
مل يؤد حق الدولة يف ماله أن خيرج هذا احلق، وينهى كل من أساء التصرف يف أموال الدولة عن ذلك، فالدين 
نصيحة هللا ولرسوله ولعامة املسلمني وخاصتهم، وهذا هو املبدأ الذي انبثق عنه نظام احملتسب فيما بعد، والذي 

نفاقهم ألموال الدولة وحتصيلهم إليرادات بيت املال، كما أشرف على املرافق راقب حبزم والة األمور يف إ
  .العامة

 القواعد اليت - -هذه هي القواعد والتعليمات العامة اليت وردت يف الكتاب والسنة وقد وضع الرسول
ا، كما بني طرق تقوم عليها عملية الرقابة فحدد إيرادات الدولة فوضع مقادير الزكاة واجلزية وكيفية حتصيله

اإلنفاق العام وأحكامه، وقد كان يبعث إىل األقاليم أمراءه وعماله على الصدقات ويوضح هلم هذه القواعد 
  .)١(واألحكام

  :الرقابة املالية يف العهد الراشدي
 على ج صاحبه مل يغري ومل يعدل - -يف عهد اخللفاء الراشدين سار أبو بكر اخلليفة األول لرسول اهللا

  .ساعده أبو عبيدة يف ضبط أموال املسلمني، وقد كان حياسب عماله أيضا على املستخرج واملتصرفي

                                     
 اإلسكندرية ١٩٨٣عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع . د )١(

  .٢٠٥ -١١٩ -١١٨ص
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وملا توىل عمر بن اخلطاب اخلالفة بعد أيب بكر اتسعت الدولة اإلسالمية وزادت مواردها وكثرت نفقاا 
 من - رضي اهللا عنه-ة عمرمما يتطلب رقابة أشد مما سبق على عهد رسول اهللا وأيب بكر، وميكن اعتبار خالف

الناحية املالية والرقابة عليها مرحلة مميزة من سابقتها ملا وضع فيها من أسس وقواعد تكفل أحكام الرقابة على 
  .أموال الدولة

 »الديوان«فعمر بن اخلطاب أول من أدخل نظام الدواوين يف الدولة اإلسالمية لضبط مواردها ونفقاا و 
ومن يقوم م من . موضوع حلفظ ما يتعلق حبقوق السلطنة من األعمال واألموال«و كما يقول املاوردي ه

  .»اجليوش والعمال
  .وبذلك وضع عمر رضي اهللا عنه أول لبنة من أول أساس للرقابة املالية يف الدول اإلسالمية

ة للناس ومل يكتف عمر بوضع األسس اليت ضبطت موارد الدولة ونفقاا بل أوضح أيضا سياسة املالي
  :فقال
لكم علي أن ال أجين شيئا من خراجكم وال ما أفاء اهللا عليكم إال يف وجهه ولكم علي إذا وقع يف يدي «

 فهو بذلك حدد سياسة »أن ال خيرج مين إال يف حقه وأعينوين على نفسي باألمر باملعروف والنهي عن املنكر
  :)١(املالية يف نقاط رئيسة هي

  .ال باحلق وطبقا ملا استقرت عليه أحكام الشريعة اإلسالميةأن اإليرادات ال حتصل إ -١
أن تكون النفقات يف مواضعها الصحيحة، وأن مينع أن ينفق املال يف الباطل، فيمنع اإلسراف واإلنفاق يف  -٢

 .غري ما أحل اهللا
  .طلب من املسلمني أن يعينوه على ذلك فيكونوا رقباء يف تنفيذ هذه السياسة -٣

                                     
  .١٢٥-١٢٤عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق ص.  د)١(



 ٥٣٦

نظام املايل وتوضيح سياسة املالية كأساس للرقابة، بل كان الرقيب األول على إيرادات ومل يكتف بوضع ال
الدولة ومصروفاا، وشدد الرقابة على عماله الذين يتولون شئون أموال املسلمني وكان عمر يعتمد يف رقابته 

  :)١(لدولة ومن أمههالعماله وحماسبته هلم على وسائل وطرق كثرية، من شأا إحكام الرقابة على أموال ا
  .إحصاء ثروة والته قبل توليهم الواليات -١
 .سن نظام املقامسة أو املشاطرة -٢
 .بث الرقباء والعيون -٣
 .دخول الوالة إىل بالدهم ارا -٤
 .تقييم األداء كوسيلة من وسائل الرقابة -٥
 .عقد االس الشعبية ملراجعة واعتماد احلسابات اخلتامية -٦
 .التفتيش بنفسه -٧

  :بة املالية يف العهد األمويتطور الرقا
بقيام الدولة األموية بدأت مرحلة جديدة من مراحل تطور الرقابة املالية يف الدولة اإلسالمية، فقد بدأ يف 
إنشاء الدواوين واألجهزة اليت تقوم مبهمة الرقابة املالية على املوارد والنفقات اليت كثرت يف عصر الدولة 

ديوان اخلراج وديوان املستغالت أو اإليرادات : ليت نظمت األموال يف ذلك العهدومن أهم الدواوين ا. األموية
  :وميكن القول إن العصر األموي قد وضع لبنات يف بناء الرقابة املالية يف الدولة اإلسالمية منها. املتنوعة

ي اهللا  وأيب بكر وعمر بن اخلطاب رض- -تدعيم القواعد السابقة اليت استقرت يف عهد رسول اهللا -١
  .عنهما

إنشاء دار االستخراج للتحقيق مع الوالة والعمال عند عزهلم واستعمال القسوة يف ذلك النتشار الرشوة  -٢
  .والغش

                                     
  .١٣١-١٢٥  صعوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق.  د)١(



 ٥٣٧

  .ظهور نظام لرفع التظلمات، وحتديد يوم للتظلمات وكان ذلك أساس بداية لنظام والية املظامل -٣
  .سالمظهور بعض احملتسبني وكان ذلك بداية لنظام احملتسب يف اإل -٤

  :تطور الرقابة املالية يف عصر الدولة العباسية وما بعدها
لقد أحدثت الدولة العباسية تقدما ملموسا يف النظم اإلدارية للدولة فنجد هناك من الدواوين والنظم ما 

  .يضع نظاما حمكما متكامال للرقابة على مصروفات الدولة وإيراداا
 املالية يف العصر العباسي ديوان اخلراج وديوان الزمام وديوان اجلند وكان أهم الدواوين اليت تعىن بالناحية

وديوان زمام النفقات وديوان للنظر يف املظامل وديوان املنح واملقاضاة وديوان األكرية لإلشراف على القنوات 
  .واجلسور وشؤون الري

لعربية من أعظم النظم وكان ديوان الزمام وهو يشبه اجلهاز املركزي للمحاسبات يف مجهورية مصر ا
  .الرقابية اليت أدخلها اخلليفة املهدي

ويقصد بديوان األزمة أو الزمام أن الدواوين جتمع لرجل يضبطها بزمام يكون له على كل ديوان ويويل 
  .على كل منها رجال

 هلذا وقد أنشأ العباسيون ديوانا مسوه ديوان النظر أو املكاتبات واملراجعات أو ديوان السلطنة وكان
الديوان سلطة اإلشراف والرقابة وكان جبانب هذا الديوان صاحب زمامه وعليه أن يراقب أعمال الدواوين 

  :األخرى وكانت أعماله تتناول
  .حفظ القوانني على األصول العادلة من غري زيادة على الرعية أو نقصان من حق بيت املال

إذن فقد كان صاحب .  العادلة وتصحيح الظالماتحماسبة العمال، إخراج املال مبا يثبت من القوانني
  الزمام ورجاله أو كاتب الديوان والعاملون معه 



 ٥٣٨

يباشرون كما هو واضح من اختصاصام السابقة أدق وأحكم طرق الرقابة على املال العام مبا مياثل أحدث 
  .)١(األساليب من الرقابة املالية يف الدول احلديثة

 الرقابة املالية الوحيدة يف الدولة العباسية بل ظهرت وتكونت كل من والية على أن هذا مل يكن صورة
  .املظامل ووالية احلسبة اللتني سنعرض هلما مفصال ضمن أجهزة أدوات الرقابة املالية يف الصفحات التالية

ما استحدثته وعليه ميكن القول إنه يف عصر الدولة العباسية قد كانت نظم الرقابة املالية من هذه الدولة و
من ديوان نظام األزمة والسلطات الرقابية املخولة لكل من وايل املظامل ووايل احلسبة كما سيفصل فيما بعد أنه 

  .قد أحكم الرقابة املالية على األموال العامة وأنه قد مت وضع وتطبيق نظرية متكاملة للرقابة املالية
ك زيادة على القواعد واألساليب اليت طبقت يف الدولة أما العصور اليت تلت العصر العباسي فلم تكن هنا

ويف . العباسية إال بعض التفصيالت أو التنظيمات اليت ال تقل يف اجلوهر وال تضيف كثريا يف أصل املوضوع
األندلس كان وايل احلسبة يضع نظام االحتساب يف قوانني يتداوهلا ويتدارسها هو وأعوانه كما يتدارس الفقهاء 

  .فقه وكان يقصد هو وأعوانه إىل الدواوين واألسواق للمحاسبة على األعمال واألموال والسلعأحكام ال
  :أجهزة وأحوال الرقابة املالية يف النظام املايل اإلسالمي

تتمثل أدوات الرقابة املالية ودواوينها وأشخاصها يف النظام املايل اإلسالمي ويف وسائلها الرقابية وسلطاا 
  :يف

  .سبة من الناحية املاليةنظام احل -١
 .والية املظامل -٢
 ).الدواوين(رقابة السلطة التنفيذية  -٣
  .نظام بيت املال وما حيققه من رقابة مالية -٤

                                     
  .١٤٢-١٣٣  ص عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق.  د)١(



 ٥٣٩

  :نظام احلسبة: أوال
إن الدولة اإلسالمية ال تقتصر وظيفتها على حفظ األمن الداخلي والدفاع عن الوطن ولكنها جهاز 

  .اإلنسانية يف مجيع ااالت دون استثناءاجتماعي فعال وظيفته تنمية احلياة 
فالدولة اإلسالمية كما حتمي احلرية الفردية وتصوا تتدخل لتأمني مصلحة اجلماعة لتحقيق التكافل 

ويف سبيل ذلك تقوم الدولة مبراقبة احلياة االقتصادية وتبلغ يف مراقبتها حد التدخل . االجتماعي بني أفراد األمة
ريق نظام احلسبة الذي يبيح للمحتسب أو لوايل احلسبة أن يراقب احلالة االقتصادية واإلشراف وذلك عن ط

فيمنع االحتكار وحيدد األسعار ويتجاوز ذلك مبراقبة اإلنفاق على املرافق العامة وصيانتها، ودفع نفقات 
تصر وظيفته على ذلك بل احملتاجني من بيت املال أو إلزام املقتدرين على القيام ذه الواجبات الضرورية وال تق

  .)١(حيق له أيضا أن جيرب مانع الزكاة على دفعها وإخراجها، وهو بذلك يراقب اإلنفاق العام واإليرادات العامة
كما أن الشريعة اإلسالمية حددت املال العام وكيفية استعماله والتصرف فيه ووضعت لذلك القواعد 

 ذه القواعد واألحكام الواجبة شرعا جاز شرعا التدخل ملنع واألحكام الواجبة االحترام، فإذا أخل أي شخص
  .التعدي وإعادة احلق إىل نصابه

ويهمنا هنا االختصاصات واألعمال اليت يتوالها وايل احلسبة يف الرقابة املالية وعلى اإلنفاق العام بوجه 
  .خاص ممثال بذلك أحد األدوات الفعالة يف رقابة اإلنفاق العام

األحكام السلطانية والواليات «هـ يف كتابه ٤٥٠ عام ك أبو احلسن املاوردي املتوىفوقد أمجل ذل
  : وهذا فيما يلي»الدينية

فإن للمحتسب أن يراقب املرافق العامة للدولة واليت ال غىن عنها جلماعة املسلمني فيعمل على صيانتها « -١
  وتوفري املوارد الالزمة هلا من بيت مال املسلمني

                                     
  ١٥١عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص. د)١(



 ٥٤٠

فالبلد إذا تعطل شربه أو استهدم ... ن فيه ما يكفي لذلك ألزم القادرين ذا اإلنفاق الضروريوإذا مل يك  
سوره أو كان يطرقه بنو السبيل من ذوي احلاجات فكفوا عن مؤنتهم فإذا كان يف بيت املال مال مل 

م، ألا حقوق يتوجه عليهم فيه ضرر أمر بإصالح شرم وبناء سورهم ومعونة بين السبيل يف االجتياز 
وكذلك لو استهدمت مساجدهم وجوامعهم، فأما إذا أعوز بيت مال املسلمني . تلزم بيت املال دوم

كان أمر بناء سورهم وإصالح شرم وعمارة مساجدهم وجوامعهم ومراعاة بين السبيل منهم متوجها 
فإن ... عطل شربه واندحار سورهفإذا كفوا عن ذلك وإن تعذر املقام يف البلد لت(إىل كافة ذوي املكنة 

  .)١(»)فللمحتسب أن يأخذ أهله جربا بعمارته... كان البلد ثغراً جمدياً بدار اإلسالم
  :فعلى األساس السابق للمحتسب أن جيمع األموال يف احلالتني اآلتيتني  
  .وال هلذا الغرضاإلنفاق على صيانة املرافق العامة الضرورية إذا مل يكن يف بيت املال ما يكفي من األم  ) أ

 . وإلعانة بين السبيل إذا مل يكن هناك يف بيت املال نصيب يفي ذا الغرض ) ب
وجيب على احملتسب أن يراقب حتصيل إيرادات الدولة فإذا وصل إىل علمه أن قوما مينعون إخراج نصيب  -٢

كاة بوسائل ملتوية فإن الدولة يف أمواهلم أو يتصرفون من الدفع بإخفاء أمواهلم الباطنة أو يتجنبون دفع الز
 .لوايل احلسبة أن حيصل منهم جربا هذه اإليرادات

وعلى وايل احلسبة أن حيول إنفاق األموال العامة يف غري األبواب املخصصة هلا شرعا ويكشف ما قد  -٣
يكون من إسراف وبذخ من جانب القاطنني على اإلنفاق وكل هذا من باب األمر باملعروف والنهي عن 

  .املنكر
ايل احلسبة كما نرى حيول دون إنفاق موارد الدولة اإلسالمية إال يف الوجوه املخصصة هلا ويعمل على فو

  .حتصيل هذه املوارد كاملة غري منقوصة

                                     
  .٢٤٥ املاوردي، األحكام السلطانية، مرجع سابق، ص)١(



 ٥٤١

ومل يتضح أن احملتسب كان يقوم بتنظيم ميزانية الدولة اإلسالمية فإن هذا كان من أعمال السلطة التنفيذية 
ملختصة وليست من أعمال احملتسب الذي كان يراقب أعمال هذه السلطة اخلاصة بالوزارة والدواوين ا

  .)١(التنفيذية
  :والية املظامل: ثانيا

اتمع اإلسالمي جمتمع قائم على العدل، ولكنه كأي جمتمع إنساين ال خيلو من وقوع الظلم من القوي 
، حينما جتاهر الناس بالظلم وزاد على الضعيف ومن احلاكم على احملكومني، ومنعا هلذا باشر حكام املسلمني

جور الوالة، النظر يف املظامل بأنفسهم حىت أصبح ذلك والية من واليات احلكم يف الدولة اإلسالمية، كان 
ضمن اختصاصاا املتعددة للقيام بأعمال الرقابة املالية للكشف عن املخالفات واحملافظة على األموال العامة 

قد كان اهلدف األساسي من والية املظامل هو وقف تعدي ذوي اجلاه واحلسب ورد احلقوق إىل أصحاا ف
  .وكبار موظفي الدولة وعماهلا على الرعية أو على أموال الدولة

  :الرقابة املالية لوايل املظامل
  )٢( :األعمال اليت يتوالها وايل املظامل فيما يتعلق بالرقابة املالية ميكن حصرها فيما يلي

  .ي الوالية على الرعية وتدقيق أمواهلمالنظر يف تعد -١
 .رد ما أخذه عمال اجلباية بزيادة بدون وجه حق إىل أصحابه -٢
تصفح أحوال كتاب الدواوين ومراقبتهم ومراجعة ما يثبته كتاب دواوين األموال من إيرادات ليتأكد من  -٣

عمول ا، وأن أن اإليرادات أضيفت وقيدت بالدفاتر بدون نقص ومطابقة ذلك على القوانني امل
  املصروفات أثبتت ومت صرفها فعال حيث كان اختصاصه مراقبة حتصيل اإليرادات والتأكد من 

                                     
  .١٦٩عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق،ص . د)١(
  .١٨٧-١٨٦عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، . د)٢(



 ٥٤٢

توريدها للخزائن العامة وإضافتها إىل أنواعها يف احلسابات، والتحقق من صحة املصروفات والتأكد من   
  .مطابقتها لألرقام املدرجة بدفاتر احلسابات

أو تصفح األوقاف العامة ليتأكد من أن ريعها جيري وفقا : ة العامةصلحملدفوعة لالرقابة على األموال امل -٤
للحجج أو الكتب القدمية اليت يغلب الظن على صحتها وجند هنا أن وايل املظامل يقوم مبراجعة أموال 

ا حصلت وفقا للقواعد املقررة ومن أا للتأكد من أا صرفت األوقاف العامة وكيفية التصرف يف إيرادا
  .يف األغراض املخصصة هلا

ومما سبق يتبني لنا أن وايل املظامل كان يراقب األموال العامة والقائمني عليها مطبقا يف ذلك القوانني الدالة 
على أحكام الشريعة ويراقب اإلنفاق العام وما يستحق للدولة من إيرادات ويتصفح الدواوين اخلاصة لذلك 

من ضمن أعمال وايل املظامل الرقابية أن حيمي العاملني يف الدولة من جور دون شكاية من أحد كما كان 
الوالة ويرد إليهم ما قد يكون قد اغتصب من حقوقهم كما يرد إىل املمولني ما قد يكون قد أخذ منهم من 

  .حقوقهم سواء أخذه موظف عام أم دخل ضمن إيرادات الدولة
  )الدواوين(رقابة السلطة التنفيذية : ثالثا

كان اهلدف األساسي من وضع عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه للديوان هدفا رقابيا وهو عندما توالت 
الفتوح اإلسالمية وزادت إيرادات الدولة زيادة كبرية رأى عمر توزيع هذه األموال وفقا لسياسة املالية وقد 

 أن النظم اإلدارية كانت تضاع يف رأينا تطوير الدواوين يف عهد الدولة األموية والعباسية وما يهمنا هنا
تقسيماا الفعالة وإشرافها الدقيق أحسن النظم العصرية وقد انبثقت عدة دواوين من الدولة العباسية كما سبق 

وميكن أن نستخلص من النظرة العامة للدواوين املنشأة يف الدولة العباسية ما يدل على وجود رقابة . وقد أشرنا
ل يكفل حسن سري وضبط األموال العامة وأن ما يهمنا من ناحية الرقابة املالية هو ديوان داخلية وتقسيم لألعما

  .الذي يشبه يف عمله اجلهاز املركزي للحسابات كما سبق وأن أشرنا) مراقبة احلسابات(الزمام 
  :ديوان الزمام

عبارة أخرى تباشر نشأت دواوين األزمة يف الدولة العباسية لضبط دواوين الدولة، وكانت تراقب أو ب
 رقابة فعالة على أعمال اإلدارة املالية للتحقق من مدى 



 ٥٤٣

مشروعية هذه األعمال ومطابقتها لألحكام الشرعية وإلغاء ما يكون خمالفا هلذه األحكام، ودف هذه الرقابة 
  .إىل محاية حقوق األفراد من تعسف والة األمور ومحاية أموال الدولة من الضياع

زمة كانت تقوم ذه الرقابة من تلقاء نفسها وليس ذلك متوقفا على تظلم من أحد وكانت ودواوين األ
تقوم مبا يطلق عليه اآلن رقابة اإلدارة العامة الذي كان يباشرها يف هذا الصدد اخلليفة أو الوزير أو ويل األمر 

رئيسا للسلطة يف الدولة أو اإلقليم بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية ذلك جبانب الرقابة اليت كان يباشرها بصفته 
  .)١(مضافا إىل ذلك الرقابة الداخلية اليت تباشر بواسطة رؤساء الدواوين النوعية

ويقصد بديوان الزمام تلك املهمة اليت تجمع لرجل يضبطها بزمام يكون له على كل ديوان، فيتخذ 
  .دواوين األزمة ويويل رجال لكل منها

احلسابات إذ إنه اختص مبراقبة احلسابات كما كان أداة فعالة لتحسني أداء وقد ذكر أنه يشبه ديوان 
  .اإلدارة وكان يأمر مجيع العمال مبراجعة احلسابات يف الواليات

ونستخلص مما سبق أن ديوان زمام األزمة كان يقوم مبراقبة فعالة متخصصة من الناحية املالية على مجيع 
ي وما يقوم به املراقبون املاليون الذين يعينهم وزير اخلزانة يف املصاحل دواوين الدولة ووحدات احلكم احملل

  .واألقاليم بغية ضبط احلسابات ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة للدولة
ومل تكن رقابة ديوان الزمام هي الرقابة الوحيدة على الدواوين بل كانت هناك رقابة داخلية فعالة طبقا 

الدواوين كما هو يف ديوان بيت املال فقد كان ديوان النفقات ينظر يف كل ما ينفق لنظم الضبط الداخلي هلذه 
من األموال وما خيرج من النفقات واإلطالقات هذا باإلضافة إىل ما كان يقوم به املفتشون من أعمال الرقابة 

 ).املشرفني والنظار(وكان يطلق عليهم اسم 

                                     
  .١٩١عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص.  د)١(



 ٥٤٤

  :رقابة اخلليفة والوزير
صات اخلليفة تقدير العطايا وما يستحق يف بيت املال من غري سرف وال تقتري ودفعه يف لقد كان يف اختصا

  .وقت ال تقدمي فيه وال تأخري
وال تقتصر مهمة اخلليفة يف رقابة أموال الدولة على مراعاته احلقوق وعدم حتيزه ألحد الرعية يف هذه 

موال العامة، ليس ذلك فحسب، بل عليه أيضا أن األموال بل كان جيب عليه أن خيتار األصلح لوالية أمور األ
  .يوجه هؤالء العمال عند تعيينهم ويراقبهم طوال فترة عملهم

وقد جرى عمر بن اخلطاب على تقليد مبقتضاه ال يترك العامل يف واليته أكثر من عامني، فإن عزله من 
. )١(ه وما زاد منها خالل مدة خدمتهشامال ألموال... منصبه طلب إليه أن يقدم بيانا مفصال عن شؤون واليته

  .أما خلفاء بين العباس فكانوا يطلبون إىل موظفي األقاليم تقدمي تقارير دورية عن ثروة الشعب وحالة البالد
وميكن أن نستخلص أن الرقابة املالية اليت كان يباشرها اخللفاء على عماهلم تتضمن ثالثة عناصر رئيسة 

  :هي
إن للخليفة تقليد النصحاء فيما : )٢(ملكان املناسب ويف ذلك يقول املاورديوضع الرجل املناسب يف ا -١

يفوضه إليهم من األعمال ويكله إليهم من األموال لتكون األعمال باألكفاء مضبوطة واألموال باألمناء 
  .حمفوظة

للعاملني عنصر اإلرشاد والتوجيه الذي كانت تتضمنه كتب التبيني وهو ميثل اآلن الدراسات التدريسية  -٢
اجلدد قبل تسلمهم ملهام عملهم كما متثل األوامر والتعليمات والنشرات الدورية اليت تصدرها اآلن أجهزة 

 .الرقابة على خمتلف مستوياا
عنصر الرقابة على أعمال املوظفني ويهدف إىل التحقق من مطابقة ما يقومون به من أعمال للشروط  -٣

  يراقبون املتولني لألموالواألوضاع املقررة فقد كان اخللفاء 

                                     
  .٢٦٥، ص١٩٦٩، ١ط. سليمان الطماوي، عمر بن اخلطاب وأصول السياسة واإلدارة احلديثة، دار الفكر العريب.  د)١(
  .١٦السلطانية، مرجع سابق، ص املاوردي، األحكام )٢(



 ٥٤٥

 واخللفاء الراشدون وخلفاء بين أمية - -العامة مبطالبتهم برفع احلساب إليهم وقد باشر ذلك رسول اهللا  
وبين العباس كما أثبتوا يف ذلك وسائل كثرية منها إرسال املفتشني والتقارير الدورية واتباع أسلوب 

  .املقارنة والتقييم
بة هادفة إىل إصالح اتمع وتقومي املعوج من أفراده فهي ليست بالرقابة املازحة اليت فرقابة اخلليفة هي رقا

متنع وقوع اخلطأ مبا نضع من قيود ولوائح حتد من حرية متويل األمور ومتنعهم من التصرف بل هي رقابة دف 
  .)١(أصال إىل التوجيه واإلرشاد

 أعمال الدولة بوصفه مفوضا من اخلليفة فينسق دواوينها أما رقابة الوزير فقد كانت تتمثل يف إشرافه على
 يشارك يف وضع السياسة العامة ويراقب تنفيذها يف خمتلف النشاط يف الدولة اإلسالمية، بل إن -ومصاحلها

بعض الوزراء كان يراقب يوميا أعمال الدواوين ويضغط بصورة من الوثائق العامة لديه، وقد تعرض عليه من 
  .»الكتب بالنفقات والنسبيات واحلسابات«دواوين جانب كتاب ال

وهذه الرقابة اليت كان يقوم ا الوزير تشبه إىل حد كبري ما تقوم به وزارة اخلزانة أو املالية اآلن من مراقبة 
للمصروفات واإليرادات فهي توافق سنويا على التقديرات اليت تعرضها الوزارات واملصاحل كما أن هذه الرقابة 

  .ما تقوم به أيضا املديريات املالية يف التقسيمات اإلدارية للدول احلديثة من رقابة قبل الصرفمتثل 
وإحكاما منه للرقابة كان . وكان الوزير ابن الفرات يوافق على التقديرات يوميا ويصدر أوامره يف ذلك
هاته، وهذا النظر ما يقوم به يراجع يف اية كل يوم ما يعرض من أعمال يتأكد من سالمة تنفيذ أوامره وتوجي

اآلن اجلهاز املركزي للحسابات ودواوين املراجع العام يف الدول احلديثة، من مراجعة مستندية للمصروفات 
 واإليرادات واحلسابات اخلتامية للوزارات واملصاحل واهليئات املختلفة ليتأكد من أن

                                     
  .١٩٦عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص.  د)١(



 ٥٤٦

ولة وطبقا ملا تقضي به اللوائح والتعليمات املالية وأن املصروفات أنفقت وفقا ملا تضمنته املوازنة العامة للد
  .)١(اإليرادات حصلت ووردت طبقا لذلك

ونستخلص مما سبق أن الوزراء يف الدولة اإلسالمية كانوا يراقبون حتصيل األموال العامة وكيفية إنفاقها 
دولة ونفقاا وأعمال الدواوين ويرفعون نتائج األعمال إىل اخلليفة، وكانوا الساعد األمين يف ضبط موارد ال

املختلفة ولكنهم مع كل ذلك ليسوا بعيدين عن املراقبة بل كانوا خيضعون أوال لرقابة اخلليفة وكثريا ما كان 
يعزهلم ويصادر أمواهلم ليس هذا فحسب بل كانوا خيضعون أيضا ملا خيضع له اخلليفة أو احلاكم من رقابة 

  .شعبية أو قضائية
  :يوان بيت املال وما حيققه من رقابة ماليةنظام د: رابعا

من األسباب اليت استدعت نشأة بيت املال ضبط إيرادات ونفقات الدولة اإلسالمية وهو مبثابة وزارة 
اليت يتعلق ا كل مال استحقه ) ال األماكن(فبيت املال كان يقصد به اجلهة . اخلزانة أو وزارة املالية اآلن

يت املال، وكذلك كل مال استحق على بيت املال، وهو ما يعرف اآلن املسلمون، وتسمى حقوق ب
دواوين فرعية يف خمتلف األقاليم يف الدولة اإلسالمية، ) اخلزانة العامة(وقد كان لبيت املال . باالستخدامات

  .وهو ما يشبه اآلن مديريات ودوائر الشئون املالية يف احملافظات والواليات
  .بط إيرادات الدولة ونفقاا وحماسبة القائمني على أمور هذه األموالأما الغرض من هذا فهو ض
  .)٢(وسائل الديوان يف الرقابة املالية

كان لديوان بيت املال على مر العصور نظام دقيق يكفل الرقابة على أموال الدولة مبا يتم من مراجعات 
وللتأكيد من سالمة املصروفات . راداتعلى نظام القيد بالسجالت يكفل بسهولة ووضوح مراقبة حتصيل اإلي

ويتضح لنا ذلك جليا من نظام موظفي بيت املال مبا هلم من اختصاصات حمددة واضحة، وما يقومون بإمساكه 
  .من سجالت وما يرفعونه من حسابات

                                     
  .١٩٩-١٩٨عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص .  د)١(
  .٢٢٨و-٢٢٧-٢٢١-٢١٨-٢١٧-٢١٦عوف الكفراوي، الرقابة املالية يف اإلسالم، مرجع سابق، ص.  د)٢(



 ٥٤٧

فيه وميكن أن نلخص وسائل ديوان بيت املال يف الرقابة املالية ويف نظام احملاسبة واملراجعة بواسطة موظ
  :املختصني وعن طريق السجالت احملركة اليت تساعد على ضبط ورقابة األموال يف اآليت

إن حسابات ديوان بيت املال تقوم أساسا على مستندات اإليرادات واملصروفات وهي الرسائل والكتب  -١
  .والصكاك والوصوالت واإلطالقات واالستثمارات والرجعات

ة لإليرادات واملصروفات يف الديوان مع التأكيد عليها بعالمة خاصة ضرورة إثبات مجيع املستندات املؤيد -٢
 .تقيد ذلك

يوجد نظام للقيد وسجالت لكل من اإليرادات واملصروفات تكفل ضبط حساباا وإمكان مراجعاا  -٣
 .بسهولة ووضوح ويبني املتأخرات ملتابعة حتصيلها واملستحقات اليت مل تدفع لصرفها ملستحقيها

فعالة على خمازن الغالل بالدولة وهذه كانت متثل جزءا كبريا من أموال ...  تكفل رقابةوجود سجالت -٤
 .الدولة

عمل حسابات لإليرادات واملصروفات وأخرى للمقبوضات واملدفوعات تساعد على معرفة اإليرادات  -٥
 .املستحقة إلمكان مراقباا كما ميكن استخالص املصروفات اليت مل تدفع

 .رادات واملصروفات مقارنة لكل ثالث سنوات تسهل عمليات الرقابةوجود كشوف باإلي -٦
قيام موظفي ديوان بيت املال بأعمال املرجعة فمنهم من خيتص مبراجعة مجيع مفردات احلساب ومنهم من  -٧

يقوم مبراجعة احلواصل فقط ومنهم من يقوم مبراجعة تعليق املياومة ويشهد بصحة هذا باإلضافة إىل 
  .لة اليت يقوم ا كل من ناظر ومباشر الديواناملراجعة الشام



 ٥٤٨

عمل حساب يومي لضبط املضاف واملنصرف من األموال والغالل وهذا ما تأخذ به حسابات احلكومة  -٨
  .اآلن من عمل حسبة يومية يف اية كل يوم

ملستحقات إىل اجلريدة وهي مبثابة دفتر األستاذ اآلن لبيان ا) املياومة(القيام بتسجيل قيود اليومية  -٩
 .واملدفوعات املقدمة وما قد يكون هناك من ديون معدومة وما إىل ذلك من حسابات شخصية

كل حسابات ختامية يف اية كل سنة وتكون على شكل امليزان وجيب أن يتوازن جانباها داللة على  -١٠
  .صحة احلساب

به متاما الدفاتر األساسية من كل هذا يتبني لنا أن ديوان بيت املال كان يستعمل جمموعة دفترية تشا
كما . املوجودة يف نظام احملاسبة اآلن من يومية وأستاذ يتم القيد فيها من واقع مستندات معتمدة هلا مناذج معينة

  .يوجد جبانبها حسابات خمزنية مشاة للموجود حاليا
 إىل ما يتم من هذا فضال عما يتم عمله من حسبة يومية وحسابات ختامية يف اية كل عام باإلضافة

  .مراجعة داخلية فعالة مما يكفل إحكام الرقابة املالية على أموال الدولة اإلسالمية
  :وسائل ترشيد الرقابة على اإلنفاق العام: خامسا

لقد اتضح لنا من عرضنا املفصل ألدوات الرقابة على اإلنفاق العام يف النظام املايل اإلسالمي مدى إحكام 
قابة على املال العام سواء متثل ذلك يف نظام احلسبة ووالية املظامل أم يف رقابة السلطة هذه األدوات يف الر

التنفيذية ممثلة يف اخلليفة ووزيره واملوازين ونظمها الصارمة من خالل ديوان الزمام أو ديوان بيت املال بتنظيمه 
  .الرقايب الدقيق

 وأساليبها وما هلا من مهمات مميزة كانت كافية ولكن بالرغم من إحكام هذه الرقابة املالية بأدواا
إذا كانت كل أدوات الرقابة املالية كافية إلحكام : إلحكام الرقابة على اإلنفاق العام، إال أنه قد يتبادر تساؤل

  الرقابة على أموال الدولة، فلم كانت هذه املصادرات لألموال اليت كان يقوم ا اخللفاء األمويون والعباسيون 



 ٥٤٩

لألموال التابعة لوزرائهم وكبار القائمني بأمور األموال العامة عند اعتزاهلم اخلدمة أو عند تفشي غناهم وكثرة 
  .أجورهم؟

أصل الداء والفساد :  فقال بتصرف عن املقريزي)١(ويف ذلك نذكر ما أورده فضيلة الشيخ حممد أبو زهرة
غريها، كالوزارة والقضاء ونيابة األقاليم، ووالية احلسبة، والية اخلطط السلطانية واملناصب الدينية بالرشوة و

وسائر األعمال حبيث ال ميكن التوصل إليها وإىل أي شيء إال باملال اجلزيل، فيمضي بذلك كل جاهل وكل 
ويصل إىل ما مل يكن يؤمله من األعمال اجلليلة والواليات العظيمة لتوصله بأحد . مفسد وكل ظامل وباغ

  .نحواشي السلطا
ة بعدم وضع الرجل يبل إنه حىت يف دولنا اإلسالمية املعاصرة جند نفس الداء من تفش للرشوة واحملسوب

  .املناسب يف املكان املناسب
إذن األمر مل يكن مقصورا يف النظم الرقابية بل كان أمر الرجال القائمني بالرقابة فإنه ال ميكن أن يستقيم 

فظ على أحكام الشرع، بأن يتوىل والية املظامل ظامل وبأن يتوىل جباية األموال األمر بأن يتوىل احلسبة من ال حيا
  .مرتش ال يرعى احلقوق وبأن يتوىل اإلنفاق مسرف ال يراعي حقوق اهللا والعباد

وعليه ال بد ممن يقوم بعملية الرقابة يف كل من هذه األجهزة واألدوات أن تتوفر فيه شروط معينة جتعل 
  .ا على املال العام وال خيشى يف احلق سلطانامنها حارسا أمين

  . وهذا هو اجلانب الشخصي أو املبدأ يف ترشيد الرقابة على اإلنفاق العام
وهناك اجلانب املؤسسي والذي نعتربه من أهم الوسائل لترشيد الرقابة على اإلنفاق العام وهو ينبع من 

 وانتفاء أي »اسق هذه األموال الرقابية فيما بينهامدى تكامل وتن«: ذات هذه األدوات الرقابية نفسها وهو
  .نوع من االزدواجية والتضارب يف االختصاص

                                     
  .١٩٦٠سنة ) احللقة األوىل(مد أبو زهرة، والية املظامل يف اإلسالم، البحث املقدم يف القانون والعلوم السياسية  حم)١(



 ٥٥٠

  :وعليه ميكن حصر وسائل ترشيد الرقابة على اإلنفاق العام يف عنصرين أساسيني
عهم عنصر األفراد ومدى توفر الشروط املعينة اليت جتعل منهم حراسا أمناء على املال العام يف مواق: األول

  .من اجلهاز الرقايب ومن مث ترشيد للرقابة املالية سواء على اإلنفاق أم اجلباية
 - داخلية كانت أم خارجية-عنصر تكامل أدوات اجلهاز الرقايب والتناسق بني أدواته املختلفة: والثاين

  .إليراد على حد سواءوذلك بعدم ازدواجية اختصاصاا وبذلك نضمن ترشيدا هلذه الرقابة املالية يف اإلنفاق وا
وقد نعجب كثريا إذا اتضح لنا أن أدوات الرقابة املالية يف النظام املايل اإلسالمي تتمتع بتناسق وتكامل 

 ممثلة يف نظم الرقابة والضبط الداخلي يف دواوين األموال كما الحظنا يف -سواء كان ذلك يف رقابة داخلية
 الرقايب الدقيق أم بإشراف الوزير نفسه الذي كان يطلع على ديوان الزمام ويف ديوان بيت املال بنظامه

 أم كان هذا التناسق -احلسابات اخلتامية ويتابع حتصيل اإليراد وتدبري األموال الالزمة لإلنفاق الضروري للدولة
هذه والتكامل يف الرقابة اخلارجية واليت كانت ال تكرر عمل الرقابة الداخلية بل إا تبدأ من حيث تنتهي 

الرقابة الداخلية وهي ممثلة يف كل من جهازي والية احلسبة ووالية املظامل اللذين كانا يتمتعان باستقالل ذايت 
عن السلطة التنفيذية وكانت هذه األجهزة اخلارجية ضرورية والزمة لكي تؤدي دورها الفعال يف الرقابة 

  .املالية
فوايل . سق بني هذه األدوات الرقابية داخليا وخارجياومن مث نستطيع أن نقول إنه كان هناك تكامل وتنا

احلسبة كان يقوم مبراقبة اإلنفاق العام على املرافق العامة، ووايل املظامل اختصاصاته معروفة وحمددة وله الكثري 
وال من األعمال الرقابية املالية من ضمنها مراجعة دفاتر اإليرادات واملصروفات، ومما يثبته كتاب دواوين األم

ومل تكن هناك أي ازدواجية أو تكرار ملا يقوم به من وايل احلسبة من رقابة مالية على اإلنفاق ووايل املظامل من 
  .)١(رقابة فلكل منهم اختصاصاته احملددة

                                     
  .٩٣غازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سابق، ص.  د)١(



 ٥٥١

ومن مث يظهر لنا أن اهلاجس األكرب يف ترشيد الرقابة على اإلنفاق العام يكمن يف عنصر ترشيد األفراد 
: هذه األجهزة واألدوات الرقابية، ولكن بالرغم من ذلك جيب أن نركز على العنصرين معاالقائمني على 

عنصر اجلانب اإلنساين املتمثل يف رشادة األفراد، واجلانب املؤسسي املتكامل واملتناسق، بل جنعلهما يتكامالن 
ذي يعمل فيه متكامال ويتناسقان مع بعضهما البعض حبيث يكون املسؤول أمينا حارسا واجلهاز الراقي ال

متناسقا غري متضارب يف االختصاصات، ويتضمن ترشيدا مؤكدا يف رقابة املال العام من إنفاق وجباية وتأصيل 
  .الرجل املناسب يف املكان املناسب: مبدأ

ويف تقديرنا أن هذا الترشيد للرقابة على اإلنفاق العام من خالل عنصرين األفراد واملؤسسات ال يكتمل 
بضوابط حمددة وقواعد أساسية نابعة من الشريعة اإلسالمية، بل إن هذا الترشيد للرقابة على اإلنفاق من إال 

خالل هذه الوسائل ال بد له من ضوابط مؤسسية حتكم تصرف ويل األمر نفسه يف املال العام وهذا ما يشكل 
  .لنا احملورين اآلخرين يف هذا البحث

  :عام يف النظام املايل اإلسالميضوابط وقواعد اإلنفاق ال: سادسا
 ة العامةصلحمليرتبط موضوع حتديد ضوابط اإلنفاق العام إىل حد كبري بقواعد السياسة الشرعية يف حتقيق ا

مبعىن السياسة املالية يف اإلنفاق سواء فيما يتعلق مبصادره أو مصارفه أو حجمه أو أغراضه أو أولوياته يف 
  :اإلشباع
  .ة العامةحصلملضابط أو قاعدة ا -١
 .ضابط أو قاعدة االستخالف -٢
 .ضابط أو قاعة ترشيد اإلنفاق العام -٣
 .ضابط أو قاعدة التخصيص -٤
 .ضابط أو قاعدة الشرعية -٥
  :ة العامملصلحة ضابط ا-١

 يف ة العامةصلحملوتتأصل قاعدة أو ضابط ا. وهو ما يطلق عليه يف املالية العامة مسمى ضابط املنفعة العامة
  : النظام املايل اإلسالمي يف مبدأين اثننياإلنفاق العام يف



 ٥٥٢

 فهي سند اإلنفاق العام، بعدم خمالفة ألي حكم يف اإلنفاق ثبت ة العامةصلحملشرعية ا: أما املبدأ األول
 : بالنص أو االجتهاد قال تعاىل                          

    ∗يف اإلنفاق أن يكون يف احلالل ومن احلالل ومن الكسب الطيب دون ة العامةصلحمل وسند ل 
 : اخلبيث قال تعاىل                            

          ∗* .أن يكون لإلنفاق العام للضرورة وبقدرهاة العامةصلحملفاقتضاء ا  :
  : قال تعاىل                    ** ∗.  

 يف اإلنفاق العام والتكافل االجتماعي بالعدل واملساواة يف اإلنفاق والتوزيع بني ةم العاةصلحملواقتضاء ا
  :أفراد اتمع الواحد قال تعاىل

             ***∗             ****∗.  
على أن الواجب حتصيل املصاحل، وتكميلها، وتعطيل املفاسد «: -اهللارمحه -يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

فإذا تعارضت كان تبجيل أعظم املصلحتني بتفويت أدنامها، ورفع أعظم املفسدتني مع احتمال : وتقليلها
ات  هو سند اإلنفاق العام يف ترتيب أولويات اإلشباع للتفاوت بني أمهية العامةصلحمل فا)١(»أدنامها هو املشروع

يتفاوت . واإلنفاق العام إلزامي يف أساسه، اختياري يف جماله إذا ما جرد النص بشأنه. املصاحل بعدم التجاوز
  : يف الترتيب واإلشباع، سنده قواعد الشرع الكلية يف اإلنفاقة العامةصلحملتبدأ مقتضيات ا. رأي اإلمام فيه

                                     
  .١٥٣: سورة األنعام آية ∗
  .٢٦٧: سورة البقرة آية *∗
  .٦٧: سورة الفرقان آية** ∗
  .٧: سورة احلشر آية***∗
  .٧: سورة احلشر آية**** ∗
  .٦٣ ص١٩٧١ القاهرة ١ شيخ اإلسالم ابن تيمية، السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية دار الشعب، ط)١(



 ٥٥٣

 تقتضي تفويت النفقة اليت يترتب ة العامةصلحمل فشرعية ا»درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل«كقاعدة 
  . النفقة اليت ثبت عليها حتقيق منع املفسدة، إال يف حالة كفاية النفقة لتحقيقهما معاةصلحملعليها حتقيق املنفعة 

 تقتضي تفويت النفقة على ة العامةصلحمل فشرعية ا»تفويت أدىن املصلحتني حتصيال ألعالمها«وكقاعدة 
  .)١( نطاقا وأغراضااملصلحة األقل

  .ويتناول عمومية املصاحل يف اإلنفاق العام على احلاجات باألفراد: ة العامةصلحملهو عمومية ا: واملبدأ الثاين
ويف إشباع كل ما يؤدي إىل حتقيق املصلحة العامة وكل ما يؤدي إىل إقامة : عمومية احلاجات: أوال

 وحىت ولو بالتوظيف »ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب«: مصاحل األمة اإلسالمية عمال بالقاعدة الشرعية
يف مال األغنياء عند قصور مصادر اإلنفاق، ولكن بشرط احلاجة امللحة واإلجازة املسبقة من قبل أهل 

  . أهل احلل والعقد-املشورة
 :  قال تعاىل        ∗.  

 مع ترتيبها يف اإلشباع، ولعل أسبقية التشريع ة العامةصلحملوال تتناىف عمومية احلاجات يف اقتصاد ا
 نظرياا األكثر أمهية ةصلحملاإلسالمي يف كماله وعدله لإلنفاق تتمثل يف تفويته للحاجات األقل أمهية وشأنا، 

ا وإشباعا أي فيما يعرف يف الفكر اإلسالمي بتقسيم احلاجيات إىل الضروريات مث احلاجيات مث الكماليات كم
  .)٢( يف اإلنفاق مراعاة ترتيب األمهية يف اإلشباعة العامةصلحملوضحنا من قبل، ولذا تقتضي قاعدة ا

ويف إشباع كل حاجات األفراد ممن يعملون يف تبعية الدولة اإلسالمية من مسلمني : عمومية األفراد: ثانيا
   تقتضي اشتراك ة العامةصلحملوغري مسلمني فقاعدة ا

                                     
  .٩٦غازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سابق، ص.  د)١(
  .١٥٩: سورة آل عمران آية ∗
  .٩٧بق، صغازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سا.  د)٢(



 ٥٥٤

يا يف االستفادة من املنافع واخلدمات العامة ويف خمتلف ااالت االقتصادية واالجتماعية اجلميع من الرعا
  .والسياسة املالية
الشرعية والعمومية وجدت سندا هلا يف التطبيق أقرها الفقهاء :  يف اإلنفاق بشقيهاة العامةصلحملإن قاعدة ا

مة على الصراط يف جمال اإلنفاق كرسوه يف أعمال اخلري واملسلمون ونفذها الوالة املسلمون إعماال ملبدأ االستقا
  :والصاحل لعامة املسلمني، خلص اإلمام أبو يوسف هلارون الرشيد

فإذا اجتمعوا على أن يف ذلك صالحا، وزيادة يف اخلراج، أمرت حبفر تلك األار وجعلت النفقة من .. «
  .)١(»روا خري من أن خيربوابيت املال وال حتمل النفقة على أهل البلد فإم أن يعم

  : ضابط االستخالف-٢
  : قال تعاىل                     

         ∗.  
      : وقال تعاىل  ∗*.  

آيتان يف القرآن الكرمي تشكالن أهم القواعد والضوابط لإلنفاق العام، وتشكالن أهم أصول نظريات 
  .اإلنفاق العام يف اإلسالم، تنضبط مبوجبهما مسائل املالية العامة اإلسالمية يف الصرف واإلشباع

ألموال حكاما وحمكومني خلفاء اهللا على هذا املال واملال مبوجبهما مال اهللا تعاىل، والرعية أصحاب ا
. وعلى اجلميع القيام بأعباء اخلالفة يف الصرف واإلنفاق والثواب اجلنة للملتزم، والعقاب النار للمتهرب

  :وااللتزام باإلنفاق يعم األسلوب والغرض معا

                                     
  .١٢٦ أبو يوسف، اخلراج، مرجع سابق، ص)١(
  .٧: سورة احلديد آية ∗

  .٣٣: سورة النور آية ∗*



 ٥٥٥

ومبا يعود بالنفع العام على ينضبط اإلنفاق بالصيغ الشرعية وطرق احلالل املشروعة : بالنسبة لألسلوب
  .اتمع ال تقتري وال إسراف ولكن بني ذلك قواما

وخليفة اهللا على ماله مؤمتن بالصرف يف . ينضبط اإلنفاق أيضا بالصيغ الشرعية ويف حمله: وبالنسبة للغرض
ملشروعة، ومبا األغراض املشروعة لتأدية غرض اجلمع للمال، باعتباره وسيلة ال غاية، ينفق يف وجوه الصرف ا

  .)١(يكفل سد احلاجة والوفاء بالضرورة، وااللتزام بالنص يف اإلنفاق على مصارفه
  :ضابط ترشيد اإلنفاق العام-٣

  : قال تعاىل                     ∗  
  ∗*               : وقال تعاىل
   : وقال تعاىل                  ∗**  
 : وقال تعاىل                       ∗***  

آيات قرآنية وغريها ترسخ ضوابط التصرف باملال العام، ألا ضوابط شرعية ذات أصول ربانية ومنها ما 
وتعين القوامة يف اإلنفاق العام . إلنفاق العاميعرف بضابط القوامة يف اإلنفاق أو باالصطالح احلديث ترشيد ا

إن تكريس اآليات السابقة . البعد عن أمري اإلسراف والتقتري وتكريسه يف عدلية االعتدال ما بني الغل والبسط
  .ملبدأ القوامة يتناول اإلنفاق العام واخلاص معا

                                     
  .١٠٣-١٠٢غازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سابق، ص .  د)١(
  .٦٧: سورة الفرقان آية ∗

  .٢٩: سورة اإلسراء آية ∗*
  .٢٦: سورة اإلسراء آية **∗
  .٢٧: سورة اإلسراء آية ***∗



 ٥٥٦

  .يف املال العام يف احلاللفالنهي ثابت بالنص عن تبذير املال العام يف احلرام، وعن اإلسراف 
والنهي أيضا ثابت بالنص عن الغل والشح ولدرجة احلرام، وعن البسط والبذل لدرجة اإلسراف ولو يف 

  .احلالل
وتتأصل مظاهر ترشيد القوامة يف اإلنفاق العام يف االعتدال، والعدل واملساواة واالقتصاد سواء بالنسبة 

  .ألساليب اإلنفاق العام أو أهدافه
كاد تكون قوامة املالءمة من أن أساليب ترشيد القوامة يف اإلنفاق العام باإلضافة إىل قوامة التكلفة وت

 إذ يقتضي مبدأ قوامة املالءمة اإلحاطة بأوجه اإلنفاق العام أسلوبا وطرقا )١(وقوامة اجلباية وقوامة االختيار
لتقومي احلالة يف األسواق، وذلك بتأصيل بنود وحجما وتوظيفا واستثمارا وإعالنه أمام الناس لبيان حقيقته و

  .امليزانية من اإلنفاق العام، وعرضه على جملس الشورى من أهل احلل والعقد
أما بالنسبة لألهداف فتتأصل قوامة اإلنفاق يف حتقيق أغراضه وبالعمل واملساواة، والتوزيع للمال   

  .وإشراك مجيع الرعايا خبدماته ومنافعه
  :ص ضابط التخصي-٤

  .وذلك بتخصيص نوع من اإليراد لنوع معني من النفقات، وضمن اإلقليمية أو النوعية يف التوزيع  
فإيرادات للزكاة جرى ختصيصها ملصارف الضمان االجتماعي : فبالنسبة للنوعية يف التخصيص  

  .والدعوى إىل اهللا وضمن ميزانية مستقلة عن امليزانية العامة األساسية
  : قال تعاىل                             

                            ∗.  

                                     
  .١١٤ – ١٠٤غازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سابق، ص .  د)١(
  .٦٠: سورة التوبة آية ∗



 ٥٥٧

ت مخس الغنائم هللا ولرسوله ولذي القرىب واليتامى واملساكني وابن السبيل، واألربعة كما خصصت إيرادا
كما خصصت إيرادات الفيء ملصارفها باإلنفاق . أمخاس الباقية جرى ختصيصها لإلنفاق على احملاربني املسلمني

  .العام على املرافق العامة واملصاحل العامة للمسلمني
  .تخصيص فقد جرى ختصيص إيرادات كل إقليم لإلنفاق على مصاحلهأما بالنسبة لإلقليمية يف ال

وبالنسبة للطارئ يف التخصيص جرى ختصيص لبعض اإليرادات العامة غري العادية لتغطية النفقات الطارئة 
  :غري العادية

وهذا ما يقرره املذهب احلنفي يف جواز االدخار من فرائض . كنفقات الكوارث الطبيعية أو احلروب
  .زانية العامة لإلنفاق على حاجات الطوارئ غري املتوقعةاملي

وهذا يؤكد أسبقية التشريع اإلسالمي باألخذ بقاعدة التخصيص مما يعد ضمانا لكفاءة استخدام املال 
العام، وحتقيق أغراض السياسات املالية االقتصادية واالجتماعية واليت استهدت ا التشريعات الوضعية املالية يف 

  .)١( على مبدأ العمومية يف اإلنفاق العام حديثااخلروج
  : ضابط الشرعية-٥

وتعين االلتزام التام واملطلق بالشرعية يف اإلنفاق العام، ويف نطاق ما تسمح به وتقرره قواعد الشرع 
  . سورة مكية ومدنية٦٧ آية موزعة على ٢٣٤الكلية، وقد بلغت اآليات القرآنية املتعلقة باإلنفاق 

ت هذه السور واآليات العديد من األحكام، واليت تشكل القاعدة الشرعية الكلية يف اإلنفاق وقد تضمن
  :العام واخلاص ومن هذه األحكام

                                     
  .١١٦ – ١١٥غازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سابق، ص . د)١(



 ٥٥٨

حتقيقا لعدالة اإلنفاق العام يف املساواة بني احلاكم واحملكوم : الفصل بني مالية الدولة ومالية احلاكم -١
  . قواعد الشريعة الكليةواحلاكم يتصرف باملال العام يف إطار ما جتيزه

من قبل جملس الشورى أو معاوين اإلمام من أصحاب االختصاص والعلم : اإلجازة املسبقة لإلنفاق العام -٢
 .باألحكام الشرعية يف املسائل املالية

 يف اإلنفاق باعتبار أن املال هللا، واإلنسان مستخلف يف إنفاقه ومقيد بتحقيق أوجه ة العامةصلحملحتقيق ا -٣
 .وصاحل األمة يف مرضاة اهللاخلري 

على مجيع املصاحل، وعلى مجيع الرعايا، ويف مجيع أقاليم الدول اإلسالمية، وجبميع : العمومية يف اإلنفاق -٤
أوجه التدخل احلكومي يف شىت ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية وبالعدل والسواسية بني 

 .اجلميع
ه اإلنفاق العام الوارد بشأا النص يف القرآن الكرمي والسنة النبوية، بالتقيد بأوج: الشرعية يف املصارف -٥

كالفصل بني اجلباية والتوزيع يف الزكاة، : كمصارف الزكاة الثمانية، ومنها ما هو وارد بشأنه االجتهاد
 .)١(والتوزيع حلصائل الزكاة يف أماكن مجعها والصرف احملدد من موارد حمددة

  :ية اليت حتكم تصرف ويل األمر يف املالالضوابط املؤسس: سابعا
من خالل عرضنا وحتليلنا حملاور هذا البحث ال سيما من ناحية أدوات الرقابة على اإلنفاق العام ووسائل 
ترشيد هذه الرقابة باإلضافة إىل ضوابط وقواعد اإلنفاق العام قد ينشأ تساؤل حموري وهو، هل تكفي هذه 

حتكم تصرف ويل األمر يف املال العام؟ أم ال بد من وجود ضوابط مؤسسية األدوات والضوابط العامة أن 
موضوعية تستطيع أن حتكم تصرف ويل األمر يف املال العام رغم طبيعة انضباط النظام املايل اإلسالمي وقيامه 

  ؟على هذه القواعد والضوابط الشرعية املستمدة من القرآن والسنة، وما طبيعة هذه الضوابط املؤسسية

                                     
  .١١٩، ١١٨، ١١٧غازي عناية، أصول اإلنفاق العام، مرجع سابق ص.  د)١(



 ٥٥٩

يبدو أن اإلجابة على هذا التساؤل قد أخذت مالحمها تتضح يف ثنايا هذا البحث ال سيما من أدوات 
الرقابة على اإلنفاق العام من جانب ومن خالل ضوابط وقواعد اإلنفاق العام من جانب آخر أي أن أي 

س القاعدة الشرعية مبدءا ضوابط مؤسسية ال بد أن حتكم ذه القواعد والضوابط العامة نفسها إذ إا تؤس
  .وسلوكا لتصرف ويل األمر يف املال العام

ولكن قبل أن نتطرق إىل موضوع بتفاصيله فال بد أن نشيد إىل طبيعة الفكر التنظيمي واملؤسسي يف الفكر 
العامة اإلسالمي وممارسات املسلمني يف هذا اال العام، أي مبعىن مدى ارتباط فكرة التنظيم يف حياة املسلمني 

  .واآلليات اليت حتكم تنظيمام املختلفة سياسية كانت أم اقتصادية
لدى املتأمل يف قواعد الدين اإلسالمي جند أن اإلسالم قد أتى بالقواعد العامة اليت جيب على املسلمني أن 

اواة إىل آخر هذه العدالة الشورى، األمر باملعروف والنهي عن املنكر، األخوة واملس: حيققوها يف حيام العامة
إن . أما كيفية حتقيق هذه املبادئ فهذا ما مل ينص عليه اإلسالم. املبادئ اإلسالمية اليت جيب أن تسود يف اتمع

  ملاذا؟. عمومية الرسالة ودميوميتها من ناحية أخرى تقتضي التركيز على املبادئ دون وضع اإلطار التنفيذي هلا
أما اإلطار فمن الطبيعي . مع اختالف الزمان واملكان، والعدل، الشورىألن املبادئ جيب أن تكون ثابتة 

أن يتالءم مع اختالف الزمان واملكان فإذا ألزم اإلسالم أهله بإطار مدين فإن ذلك يؤدي إىل العنت واجلمود 
  .)١(ومها ال يتفقان مع طبيعة الدين اإلسالمي

 هو اإلطار التنظيمي واملؤسسي الذي ال يضبط – ويف سياق هذا البحث –والذي يهمنا يف هذا اجلانب 
  .تصرف ويل األمر يف املال العام فحسب وإمنا يضبط تصرفاته يف أمر احلكم مجيعا

                                     
  .١٥٥ ص ١٩٨٧، ٢إلسالمي وتأمالت يف النظام السياسي اإلسالمي، طأبو املعاطي أبو الفتوح، حتمية احلل ا.  د)١(



 ٥٦٠

 أي تولية احلاكم املسلم جند أنه عقد بني األمة وبني احلاكم على تويل »عقد اإلمامة«وإذا تأملنا مبدأ 
النظري مل يضع له املسلمون التنظيم العملي الذي يكفل أعماله حراسة أمور الدين والدنيا، ولكن هذا املبدأ 

  .بصورة منتظمة
 ولكنك إذا حبثت عمن هو أهل احلل »احلل والعقد«إن اختيار اإلمام راجع، كما يقول الفقهاء، إىل أهل 

. عقدوالعقد ال جتد تقسيما واضحا، فقد يضع بعض الفقهاء، كاملاوردي، شروطا ملن يدخل يف أهل احلل وال
 إم العلماء والرؤساء ووجوه الناس :كالعدالة والعلم والرأي واحلكمة، ويصفهم واحد لإلمام النووي بقوله

ولكن أقوال الفقهاء شيء آخر، ولو أن املسلمني استطاعوا أن يضعوا تنظيما مضبوطا . الذين يتيسر اجتماعهم
  .)١( ليتجنبوا الكثري من الويالت»احلل والعقد«ألهل 

 آخر له خطورته يف تنظيم الدولة اإلسالمية وله عالقة قوية ومباشرة يف انضباط ويل األمر مبدأ
ليس يف تصرفه يف املال العام فحسب وإمنا أمور الدولة كال وهو مبدأ الشورى وكيفية تنظيمها يف 

لدولة املدنية اليت حياة املسلمني، إذ إنه ال بد هلذا املبدأ أن يأخذ صورة أخرى غري الصورة التلقائية يف ا
بدأ ا اإلسالم، أي ال بد من وجود جملس ميثل كل شعوب الدولة وأرجائها تعرض عليه كل أمور 

 : املسلمني تطبيقا لقوله تعاىل              ∗ ويعرض عليه احلاكم أمور الرعية نزوال 
 : على أمر القرآن الكرمي            ∗*.  

مشاورة « وبتفسريه كلمة العزم بأا –  –مث يلتزم احلاكم مبا يقرره أغلبية الس اقتداء بفعل الرسول 
  .)٢(»أهل األمر أتباعهم

                                     
  .١٦٨، مرجع سابق، ص يأبو املعاطي أبو الفتوح، حتمية احلل اإلسالم.  د)١(
  .٣٨: سورة الشورى، اآلية ∗
  .١٥٩: سورة آل عمران اآلية *∗
  .١٨٩أبو املعاطي أبو الفتوح، حتمية احلل اإلسالمي، مرجع سابق، ص .  د)٢(
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ولألسف الشديد أن حياة املسلمني افتقدت مثل هذا التنظيم للمبادئ اليت أتى ا اإلسالم وتركت ممارسة 
  .ية والعفوية والشخصية يف ممارستهااملبادئ لطريقة احلكام التلقائ

إن املسلمني إذا مل يهتموا بتنظيم هذا اجلانب احليوي، أي قيام مؤسسة الشورى اليت تضبط تصرف ويل 
وهذا هو الشيء الذي . األمر يف كل األمور فسينتهي األمر إىل الفشل الكامل من أعمال النظام اإلسالمي

ن حتكم الشريعة حياة املسلمني أصبح احلكم للقوة بينهم، واحنصر دور حدث يف احلياة اإلسالمية، فبدال من أ
  .)١(الشريعة يف جماالت حمدودة أصبحت هي األخرى مهيأة الحنصار دور الشريعة عنها

والذي نود أن خنلص إليه هو أن قيام مؤسسة الشورى أو جملس الشورى يف النظام اإلسالمي شرط 
ورغم تأكيد هذا املبدأ يف النظام اإلسالمي . مر يف املال العام ومراقبتهأساسي وموضوعي لضبط تصرف ويل األ

 أي تنظيم - ال سيما يف هذا اجلانب احليوي –إال أنه كما اتضح لنا أن غياب فكرة التنظيم يف حياة املسلمني 
عتمد على املعيار مبدأ الشورى واستمراريته هو الذي أدى إىل االيار يف حياة املسلمني، إذ إنه ال ميكن أن ي

فاملعيار . الشخصي وحده للحاكم أو ويل األمر والذي غلب على تفكري املسلمني يف األمور السياسية
الشخصي ليس عيبا يف حد ذاته، بل إنه طبيعي ومطلوب، فإذا اشترطنا شروطا من احلاكم كالعلم والعدالة 

اليتها احلقيقية جيب أن توضع يف إطار وسالمة احلواس، فذلك أمر طبيعي، ولكي يكون هلذه الشروط فع
تنظيمي يكفل هلا أن تؤدي مثارها احلقيقية ويضمن لألمة رقابتها على استمرار احلاكم على عدالته وعدم انزالقه 

  .)٢(مع هواة السلطة
وهنا فقط يصبح املعيار الشخصي ذا قيمة، وبدون وضع اإلطار التنظيمي املكمل للمعيار الشخصي، 

حلاكم أو غريه من املسؤولني مسألة حتكمها الصدفة والظروف، مرة تؤدي مثارها وعشرات تصبح صفات ا
  .املرات حتيد عن الطريق

                                     
  .١٧٣أبو املعاطي أبو الفتوح، حتمية احلل اإلسالمي، مرجع سابق، ص .  د)١(
  .١٦٧أبو املعاطي أبو الفتوح، حتمية احلل اإلسالمي، مرجع سابق، ص .  د)٢(
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لقد رأينا يف تتبعنا لتطور الرقابة املالية يف الدولة اإلسالمية وإىل العهد العباسي، أن العباسيني بالذات، 
اريخ هذه الدولة من الدواوين والنظم ما يصنع نظاما أحدثوا تقدما يف النظم اإلدارية للدولة، ووجدنا يف ت
  .حمكما متكامال للرقابة على مصروفات الدولة وإيراداا

وهذا يف الواقع ميثل منطا مهما من الضوابط املؤسسية التنفيذية يف الرقابة على املال العام بل إنه يضبط 
  .احلاكم يف تصرفه يف املال العام

سي احلسبة وديوان املظامل ميثالن رقابة حازمة على املال العام وإنفاقه سواء ليس هذا فحسب، بل إن مؤس
من الناحية التنفيذية أو القضائية، كما أن ديوان بيت املال وديوان الزمام ميثل لنا ضبطا مؤسسيا موضوعيا 

 عرفته مؤسسة بيت حيكم تصرف ويل األمر يف املال العام وذلك بدقة النظام احملاسيب بل نظام امليزانية الذي
  .املال واليت متثل وزارة اخلزانة أو املالية يف ضبطها للمال العام

 -وعليه نستطيع أن نقول إنه بالرغم من الغياب املؤسسي يف أغلب فترات حياة املسلمني ملبدأ الشورى
إال أن النظام  -)هارون الرشيد وأبو يوسف(رغم استشارة بعض حكام املسلمني لبعض العلماء يف أمر املال، 

اإلداري ونظام الدواوين احملكم كان ميثل جانبا هاما يف انضباط ويل األمر، من الناحية املؤسسية، لتصرفه يف 
املال العام، ولكن هذا ال يكمل صورة انضباط ويل األمر إذ ال تستطيع األمة أن تعتمد على املعيار الشخصي 

ابط املؤسسية املوضوعية اليت حتكم بصدق ويل األمر يف املال  وعليه فإننا نرى أن الضو- كما أشرنا-وحده 
  :العام تتمثل يف

قيام جملس شورى تتوفر فيه كل الشروط األهلية لرعاية مصاحل األمة وعلى رأسها مراقبة ويل األمر يف  -١
شئون مجيع تصرفاته وله سلطة عزله إذا أساء سلط استخدام سلطانه ومل يراع مصاحل املسلمني ال سيما يف 

كما يكون هلذا الس كل الصالحيات يف األمور املالية يف اعتماد امليزانية للدولة ومراقبة إنفاقها . املال
  .بالوسائل الرقابية املختلفة كغريه من االس النيابية احلديثة

 أي واليات االستفادة من املؤسسات اإلدارية والتنفيذية والقضائية اليت كانت قائمة يف الدولة اإلسالمية -٢
  املظامل وتطويرها ملراقبة ويل األمر يف تصرفه يف 



 ٥٦٣

  .املال العام جبانب االستفادة من الفكر التنظيمي احلديث وجتارب األمم األخرى يف هذا اال  
تأكيد دور الرقابة الشعبية والوعي الشعيب وميكن أن يتمثل ذلك يف صحافة أمينة مسؤولة وتنظيمات  -٣

 . نظاما سياسيا مؤسسيا شعبيا ميكن أن يراقب به احلاكم يف تصرفه يف املال العامسياسية مكونا بذلك
التأكيد على استقاللية هذه املؤسسات ال سيما مؤسسات الشورى والقضاء وأن يثبت ذلك يف وثيقة  -٤

  .الدستور اليت متد سلطات مؤسسات احلكم املختلفة واختصاصاا
ؤسسية املوضوعية اليت حتكم تصرف ويل األمر يف املال العام يف بذلك ميكن أن تكتمل صورة الضوابط امل

مؤسسة شورية وأخرى تنفيذية رقابية وثالثة شعبية، تأكيدا للقواعد والضوابط الشرعية العامة املستمدة من 
  .القرآن والسنة يف جمال إنفاق املال وحسن التصرف فيه

  ..وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني



 ٥٦٤

  اجعثبت املر
  :املراجع العامة التراثية

  .١٩٧١السياسة الشرعية إصالح الراعي والرعية، دار الشعب : ابن تيمية )١(
 .١٩٨٧. ١دار الشعب ط. املقدمة: عبد الرمحن حممد بن خلدون: ابن خلدون )٢(
 .١٩٣٤ القاهرة عام -االستخراج ألحكام اخلراج، املطبعة اإلسالمية، األزهر: ابن رجب احلنبلي )٣(
 .م١٩٦٨ طبعة مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة طبعة سنة -األموال: القاسم بن سالمأبو عبيد  )٤(
 .هـ١٣٩٧اخلراج، املطبعة السلفية ومكتبتها، القاهرة، ط : أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم )٥(
 .١٩٧٨ القاهرة سنة -األحكام السلطانية، املطبعة التوفيقية: املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد حبيب )٦(
 :اجع العامة احلديثةاملر

، ٢األندلس لإلعالم ط . »تأمالت يف النظام السياسي«أبو املعاطي أبو الفتوح، حتمية احلل اإلسالمي  )٧(
١٩٨٧. 

 .١٩٧٣سنة . ٢ط.  بريوت املطبعة العصرية-عبد اخلالق النواوي، النظام املايل يف اإلسالم. د )٨(
سة مقارنة يف النفقات، دار الفكر ايعة اإلسالمية، درعبد اجلليل اهلويدي، مبادئ املالية العامة يف الشر. د )٩(

 .١٩٨٣ -العريب



 ٥٦٥

عبد الوهاب خالف السياسة الشرعية أو نظام الدولة اإلسالمية يف الشئون الدستورية واخلارجية  )١٠(
 .١٩٧٧.  القاهرة-دار األنصار. واملالية

 مقدمة لكلية احلقوق، هانظام الضرائب يف اإلسالم، رسالة دكتور: عبد العزيز الصاحل النعيمي. د )١١(
 .١٩٧٤جامعة القاهرة 

مؤسسة شباب اجلامعة للطباعة والنشر والتوزيع، . الرقابة املالية يف السالم: عوف حممد الكفراوي. د )١٢(
 .١٩٨٣اإلسكندرية 

 بريوت - واد اجليل»دراسة مقارنة«أصول اإلنفاق العام يف الفكر املايل اإلسالمي : غازي عناية. د )١٣(
١٩٨٩. 

 .١٩٧٩ -دار النهضة العربية. املالية العامة اإلسالمية: يا حممد بيوميزكر. د )١٤(
 .١٩٧٨اإلسالم واملشكلة االقتصادية مكتبة األجنلو، مصر : حممد شوقي الفنجري. د )١٥(
 .١٩٦٠والية املظامل يف اإلسالم، حبث مقدم للحلقة األوىل للقانون والعلوم السياسية : حممد أبو زهرة )١٦(
 .١٩٧١القاهرة .  جممع البحوث اإلسالمية-املال يف اإلسالم: مصطفى عبد الواحد. د )١٧(
حماضرات يف تاريخ الفكر االقتصادي اإلسالمي، جامعة األزهر، كلية : يوسف إبراهيم يوسف. د )١٨(

 .١٩٨٢التجارة، 
 . القاهرة-النفقات العامة يف اإلسالم، مكتبة النهضة العربية: يوسف إبراهيم يوسف. د )١٩(



 

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جدة/ شركة املدينة املنورة للطباعة والنشر 
   شرق الكوبري املربع –طريق املدينة املنورة 

٦٣٩١٠٠٣:  فاكس– ٦٣٩٦٠٦٠: تليفون



 

  البنك اإلسالمي للتنمية
 البنك اإلسالمي للتنمية مؤسسة مالية دولية، أنشئت تطبيقاً لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول

  )م١٩٧٣املوافق ديسمرب عام ( هـ ١٣٩٣اإلسالمية، الذي عقد يف مدينة جدة يف شهر ذي القعدة من عام 
( هـ ١٣٩٥وانعقد االجتماع االفتتاحي لس احملافظني يف مدينة الرياض، يف شهر رجب عام 

 من شهر شوال وقد مت افتتاح البنك رمسياً يف اليوم اخلامس عشر) . م١٩٧٥املوافق شهر يوليو من عام 
  )م١٩٧٥العشرين من أكتوبر عام (هـ، ١٣٩٥عام 

جتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات قتصادية والتقدم االويهدف البنك إىل دعم التنمية اال
املسامهة يف رؤوس أموال : وتشمل وظائفه. اإلسالمية، جمتمعة ومنفردة، وفقاً ملبادئ الشريعة اإلسالمية 

 الدول األعضاء، باإلضافة إىل تقدمي  للمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية يفض القرواملشروعات، وتقدمي
  .قتصادية واالجتماعيةاملساعدة املالية هلذه الدول يف أشكال أخرى، ألغراض التنمية اال

ويساهم البنك أيضاً يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاء، وتعزيز التبادل التجاري بينهما، 
 السلع اإلنتاجية، وتقدمي املساعدة الفنية هلا، والعمل على ممارسة أنواع النشاط االقتصادي وخباصة يف

  .واملايل واملصريف يف الدول اإلسالمية طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
  :العضوية يف البنك

وأن تكتتب يف  املؤمتر اإلسالمي، منظمةإن الشرط األساسي للعضوية يف البنك أن تكون الدولة عضواً يف 
  .دولة) ٥٣(وقد بلغ عدد الدول األعضاء حىت تارخيه . رأس مال البنك وفقاً ملا يقرره جملس احملافظني

  :رأس مال البنك
، مقسمة إىل ) باليني دوالر أمريكي٨,٤حنو (رأس املال املصرح به ستة آالف مليون دينار إسالمي 

ورأس املال املكتتب فيه أربعة آالف . نار إسالميستمائة ألف سهم، قيمة كل سهم منها عشرة آالف دي
  .دينار إسالمي، يدفع على مراحل حمددة، وبعمالت قابلة للتحويل يقبلها البنكمليون 
  )الدينار اإلسالمي وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويل(

  :مقر البنك
وقد مت إنشاء ثالثة مكاتب . مدينة جدة يف اململكة العربية السعودية يقع املقر الرئيس للبنك يف 

أحدها يف مدينة الرباط عاصمة : إقليمية، بناء على قرارات صادرة عن جملس املديرين التنفيذيني للبنك
  .اململكة املغربية، والثاين يف كواالملبور عاصمة ماليزيا، والثالث يف أملآيت جبمهورية قازاقستان

  :ة املالية واللغة الرمسية السن
 العربية بينما تستخدم اللغتان يواللغة الرمسية ه) القمرية( السنة اهلجرية يالسنة املالية للبنك  ه

 .اإلجنليزية والفرنسية كلغيت عمل


